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ÓLGUHAFIÐ.

'Vidkv»: llafaldan háa^ Tivaá viliu mjer?

þegar sje jeg sjófarandaj

sýnist mjer i hætUi standa

lííið haus og vera* í vanda

á völtum birni ráa.

Hafaldan háa.

Margt kann þessura manni* að granda,

mikið þó hann treysti sjer.

Hafaldan háaj hvað viltu mjer?

Straumar og vindar stríða' á móti;

í stórkostlegu sjávar róíí

liggur við að báran brjóti

borð og stafna smáa.

Hafaldan háa.

Áfram þó að ferjan fíjóti,

fær hún tíðum högg við sker.

H. h., h. V. m,?

Hrekst þá viða hjörtur banda

hafs í bylgjum, svo til landa

sjá fær ekki brjótur branda;

berst við æöi láa,

Hafaldan háa.
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þróUar neylir þreyttra handa;

því að sjaldan hvíld að ben

H. h., h, V. m.?

Fœr hann h'ta frón uni síðír;

ferðamaðurinn engu kvíðir,

lætur skríða skeið um víði

skemtan með ósmúa.

Hafaldan háa.

Glansa á móli grænar hh'ðir

í góða höfn hann kominn er

H. h.j h. V. m.?

Farmaðurinn ferða lúinn

fær nú hvíldar stað lil búinn,

beim úr aUri hættu fíúinn

hlynur mundar snjáa.

Hafaldan háa.

Sorg í gleöi sjest þá snúin,

svo hann engan kvíða ber.

H. h., h. v. m.?

h

Eins er h'ka, ef menn skoða

æflskip í stórura voða,

þegar hálum heims á boða

hrekst með krapta smáa.

Hafaldan háa.

Eigið megn kann ekkert stoða;

ó, hvað það er veikt sem glert

H. h., h. Y. m.?



Forlaganna straumar slríðir

og slormar mótgangs ekki blíðir

hrekja oss um veraldar víði

vægð með tíðum smáa.

Hafaldan háa;

oss og stundum upp á hýðir

ógæfunnar stóra sker.

H. h., h. V. m.?

Angurs þungar bárur brotnaj

í brjóstum oss er vilja drottna;

gæfu byrinn gjörir þrotna

gleði meður smáa.

Hafaldan háa,

f>ar til hold í hauðri rotnar,

heims í bylgjum velkist hver.

H. h., h. v. m. ?

Hjervistar um haöð kalda

hryggðar þó að rísi alda,

œfiskip má áfram halda

yfir dröfn ósmáa.

Hafaldan háa.

Syndin ein því ill mun valda,

er til landa hvergi sjer.

H. h., h. V. m?

Mótlætis í stormi stríðum

stjórntaum skynseminnar tíðuni

sleppum vjer, því kífi kvíðum

kallmennsku med smáa.
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Ilafaldan háa.

Margar þrautir þa og líöiim , \

því aö kroKóU leiðiii er.

IJ. Ji j 1] V. m. ?

Loksins góöa lenditig fáum,

landið þogar friðar pjáum;

sæluliöfn um síöir náuni

sviplir ícði láa.

ílafaldan háa.

En í tíma aö því gáam:

aöstoð DroUins U-eysta ber!

Hafaldan háa, hvað viltu mjer?

KVEÐJA TfL ÍSLÁNDS.

Far vel, gamla feðra grund!

fer jeg nú af slíauU þínu

;

þar meb Jialda* og þrcyUa munú

þrcifst cg cptir standi mínu

;

en mörgum bjóslu bet'r í linginn,

hrosti' ei gleði sjerhvern daginn.

Geym vel minna feðra fræ,

faiið undir þínu lijarta;

látUi sjerhvcrn hónda' á bæ

blómgasl vel, svo þurfi' ei kvarta.

}>eir nieð dáð og dugnað' sínum

dafni vei ú brjóstuni þínum.



Fíöföingjnniim hlúDu aö,

en hafðii* ei til [icss bœnda sveila;

þeim góöu heiTum bi'i þú bað

af basli, sem kann bendur þreyta;

láttu þeirra börund hitna!

bollt er þeim að mega svitna.

Líttu' á þinna niðja nanð;

nálívæmara þetta grunda;

kaldra þinna krakka brauð

kastast lát ei fvrir hnnda,

svo blóðsognnm af brjóslum þínum

burt ei brökkvi í armóð síaum,

Láttu' bið aldna œttarblóð

í œöum hitna sona þinna;

láttu ei frjálsa þína þjóð

þola' ofríki granna sinna;

kom þú h'fi' í kuldastráin,

af kngun fyr enn Jiggja dáin.

fúsund ára þinna öld

þjer er nú að baki' að hverfa.

Gömlu feðra frelsis - skjöld

fagran láttu börnin erfa;

láttu sjá aö sjertu móöir

og synir þínir riðsmenn góðir.

í>að eru' undur, þjóðhátíð

þínir synir eru að nefna,

JbaujiversJi.aa er Játa lýð
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lög þín brjóta' og heit ei efna,

hann seni blóði blandnar veigar

bandingjanna glaður teigar.

Undir hlekkjum ánauöar

óigi hið forna kóngablóðið;

þínar sanni sögurnar

að sjertu helju uiöja móðir.

Enn er tími' og enn er vonin;

áttu margan braustan soninn.

Fest í huga fram á braut

fylgir mjer þín gamla saga.

Barnalán þitt blómgvi skaut,

blessuð sjertu alia daga!

Kaldlynd vertu' ei vinum mínum,

vef þá blítt í örmum þínum.

skal halda fram á fley

feröbúiö til vesturheima.

Sit heilj gamU Garðars eyl

götu mína hlýl jeg sveima,

studd me5 vinar engura armij

isköldum af þíaum barmi,,

Fingur Guðs mjcr vísar veg;

vil jeg móðrökk áfram halda,

tilsjá hans því treysti jeg,

torsótt mörg þó rrsi alda.

Lærði* eg bara, við brjóst þín, móðir,

að biöja þann, er skapti þjóðir.



Fagurbúinn bíður knör

börnum þínum við að taka,

sem nú flýja hin köldu kjör

og kveðju senda þjer til baka.

Norðmcnn ílúðu á náðir þínar

og Norðmenn sækja frændur sína.

Kveðju mína þyl eg þjer,

þig nær síðast lít úr haQ;

til fararheilla móðir mjer

mjallahvítu veifar trafi

og svalan anda af tryggðataugum

tára brendum sendir augum.

JEG SIT KYR.

freyi jeg enn á ætlarjörð,

eg sem þó gjarnan vildi fiýja;

því að ánauð og örlög hörð

mjer enn þá geymdu reynslu nýja.

Æ, þú ert móðir, eg þilt barn,

eykonan gamla í norður hafi;

verm þú mig stundum við þiqn arn

og vef mig síðast skykkjulaíl.

Sætt er vlð þinn að sofna barra,

sárþreytt að kvöldi lífsins daga;
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\in á ei neinD, er vœti livarm;

verð jeg þá gleymd — og búin saga

ISLAND.

Eldgamla ísafold,

ófrjósöm þín er mold,

blásin og ber;

næðir af norðanvind*

nágola' um snjófgan tind;

ást þinna barna blind

býr samt bjá þjer,

Ilöfuðið hvítur snjár

hylur og jökuU grár,

björg hamra brýr;

allvtða* átt' ómjúk

eldhraun í brjóstadúk;

hafís um boginn búk

belti þjer snýr.

Kveða opt kaldar spár

liöldimmar jöklagjár,

barinn brimskafl;

fannhvít hann froða knýr,

fjallhá sem báran spýr;

hræfugl sitt hreiður flýr,

hræðist slíkt afl.
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Hversu sem hnýpinn mög

hirta þín jelja di'ög

brjóst þín við ber,

ef hann, þjer farinn frá,

framandi' er þjóðum hjá,

harmandi af hjarta þá

heira óskar sjer.

Hvað er sem hann knýr hcim

hættan um báru geim

að fá þinn fund?

Hann þráir fanna fald

og fornra rúnaspjald

sem ramlegt rafurvald

hans rykki mund.

í brjósti hans á byggð

þín breanheit ást og ti'yggð;

hart helju blóð

rennur hans æöum í,

örlaga' ei hræðist ský;

fóstral þjer íæðist þvi

frjálslyndust þjóö.

MORGUNSTUND.

Upp af hafsins bláum bárumj

bak við háan fjallatind,

sáir geisUim silfurklárura

sólin fögur yGr striud;
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speglar síg í tærum tárum,

títt sem fellir hriDgalind.

Meðaumkunar mænir auga

mildust hæða drottningin,

þangað sem að löngum lauga

lækir tára föla kinn;

hana sendi brekku bauga

blíður himnafaðirinn.

HAUSTIÐ.

Styttast dagar, dimmar skruggur ganga,

dala liljan fagurt missir skraut;

höfuð beygir, hæglát fölan vanga

hallast lætur kalt í möður skaut.

VIÐ DÚNHREÍNSUN.

Dimmt er í dýflissu

dúns og svælu;

sít jeg eínmana,

súrnar i augum;
'

ramur reykur '

rauna minna

þrýstir að brjósti,

en þreytist höndin,

a

i
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Undir raula

rámir slrengir

harmatöhir

hljóðlauss munff-

Finn jeg nú gloggt

að fáir ern mínir;

horOn er mjer heil!,

en harmur vakinm

Viljar míD cnginD,

voga jeg ei þangaft

sem jeg áður

aUivarf hugði;

fokið hefur

fönn í skjólið

fram af jeljóttum

jökul skalla.

Á jeg þó skjdF,

sem aldrei bilar

þangað minn andi

þreytlur flöklir.

Lát þú mig ekkí,

Ijúfi Drottinn!

missa það hæli,

meðan jeg hfl.
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EINVERAN.

Leiöasl mjer stiindir langviiinar;

lífsius J)á vakna mein.

Ilugur minn reikar hjer og þar,

helzt þegar jeg er eiu.

Mjer flýgur þá í þanka margt

þaö, sem er um liöið;

því forlögin mig heldur hart

hafa opt leiklð við.

|>að hulið mönnum öUum er,

sem einu gildir þó.

0, að jeg stæði eins og skcr,

ólgandi' er báran sló.

Eann, scm að allra heyrir stun,

hann, sem öll reiknar tár,

hann einn er skjöldur mina og mun

mín græða hjartans sár.

EPTIR INGIBJÖRGU CUDMLNDSDÓTTUR
Uudir nafiii föaiiirdóttui' Jiennar G, -6', d,

Liður h'fsins straumur

h'kt og sungiö vers;

allt er eins og draumur,

ef vjer gætum þess.

Sjáum vorsins blómsírin bh'ð



fölnuð, Yisin falla' á grund

fyrir vetrar hríö

!

Eins vor œfidagur

endast stundum þá,

líí's er leikur hagur

lukku hjólí á.

Konn' hin dinima dauða nótfc,

vini bœöi' og vandamenn

verðum kveöja fljóU.

fegar þetta' cg skoða,

þrvsta að hjarta fiun '

haröan harma boðaj

hrjóta tár á kinn.

Minn það vakinn muna slœr,

hvað mjer hrifin fljótt varsl frá,

fóstra' og systir kær!

Mjer þú margar sýndir

móður velgjörðir;

dagfar dyggöum krýndir,

DroUinn elskaöir,

vel þiLt ræktir stand og stjetl;

slöðuglynd raeð stilling vannst

stunda' að gjöra rjett.

þó af hrelldum iiuga

hijóli að blíkna kinn,

sízt mig sorg skal buga;

sje jegj Droltinu minnl
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alU er gotl, sem gjörðir þú.

Frjálst þú átt, það áður gafst

aptur kalla nú.

Jeg á von, sem vakir

vel í hjarta mjer,

að Frelsarans fyrir sakir

finnumst aptur vjer.

Nú þótt skiljum hjer um hríð,

hjá einum Guði eining með

<)ðlumst sælu tíð.

MÓÐIRIN í KIRKJUGARÐINUM;
utidir nafni Mad* Ki\ J, d% i Ilvammi,

Mín þó að sjeu fetin fá

fram á h'fdaga skeið,

hefur mitt látið hjarta slá

harmanna nornia reið.

Sætast mjer nú ^au svala tár,

J)ó særist hjartað meir,

þar sem er falinn fölur uár

fjölum og köldum leir.

Hingaö opt reikar hugur minn;

hjer er alit kyrt og rótt

hjer því að drottna helzt jeg finu

livíldar eilífa nótt.
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Blessaða bjer und blómsturreit

barnið mitt sefur vært,

sem eggin dauðans af mjer sleit.

Ó, hvað mitt hjarta er sært!

D2>p rann mjer vonar eygló heit,

er aldrei framar skín,

þcgar að morgun lífsins leit

lilfagra dóttir mín.

Sóibjörlum steinum sjónar frá

sakleysis geisli skein;

brosbýrum vörum blómstraði' á

blíðunnar rósin hrein.

Fölnað er nú hið fagra blóm,

fallin er rósin smá,

skuldbundin dauðans skapadóra'

fikærum lífsmorgni á.

Slökkt eru brúna blysiu skær,

broshýr er kinnin föl,

helkalt ei lengur hjartað slær,

hulið í grafar dvöl.

Blunda nú hjer und' blómum smá,

barn mitt, í þessum reit

veróniku*, sem vex þar hjá,

vökva mín tárin heit.

•> jGleymda mjer ekki".
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EPTIR UAIIN;

undir najni 6'. 6\ d»

Drollinn! þú skapaðir himin og hauður.

llvcr getur skiUð þitt vísdómsfullt ráð?

hvar er sá bleltur auganu auður,

að eigi þar húi þín miskunn og náð,

])ú sem að gegnum hTið oss leiðir,

líka vor gætir \ið fólmálið hvurt;

þú sem aö jafuan oss göluna greiðir,

gefur oss ásívini' og tekur þá hurt?

J>ú gafst mjer, Drottinn! dóttur mjög kæra;

dýrgrip þann skoðaði' eg eins og frá þjer.

Ljósið í sálunni skcin þar hið skæra,

skiluingi' og vizku sem hirtuna Ijer;

Llíðlyndi' og auðsveipni' í harnslegu hjarta -

Llómgvaðist lífsins um skamraviuna slund.

fannig fœr Hljan í lundinum skarta,

en Htverp að haustinu fellur á grund.

Ástkæra forlaug 1 mjer eru í minni

augun þín fögru, þau voru svo skær.

Æ, svipt er jeg, dóttir mín, samveru þinni;

sofnuð ert hurt, þú hin rósfagra mær!

Var þetta' æfi', eða var þelta draumur?

var þetta gleði, að skapa mjer sár?

Kei, það var tilsettur tími svo naumur,

tæp því að Hfðirðu fimm hjer um ár.

V
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Hvar sLal jeg leita að hugguu i harmi?

helzt til þín, Drollinnl sem þerrar mín tár;

bjartað þú styrkir í bölþrúnguum barmij

bezt munt þú græða mín opnuðu sár.

pegar mig hjeðan líl hTsins inn leiðir,

læknirinn algóði' og meinanna bót!

fagnandi dóttir mín faðminn út breiðir,

farmóða gestinum tekur á mót*

Heimkomu vonina þessa jeg þrái,

þar lil mig Faðirinn kallar til sín,

Leiði mig Jesús, svo fagnandi' eg fái

fundið þ.ig, ástkæra dóttirin mín I

Drotlinn á frjálst með að gleðja og græta;

gott er að stríða hans merkjunum und;

hann mun að lokunum harmana bæta;

ballar að kvöldinu lífdaga stund.

MÓÐURHUGSAN
eptir audvaua fœtt haj'ti^ utidir nafni 0, Br. d,

Sje jeg hjer sáiað hold.

Sæl ert þú, dóttir raínl

lögð ert þú lík í mold;

löng \arð ei æfi þía;

beimsins ei leiztu Ijós;

hfir þó Guði hjá,

sýngur þú honura brós

bimnesku landi á.

2
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Trúar sjón niinni með

niæni jeg eptir þjer;

föður lífs fæ jeg sjeð

faðma milt barn aö sjer.

Frelsarans unduni í

erlu nú reifum lögð.

Jeg fagna, þðlíií sje því

þrícinum Guði sögð.

Mjer er það huggun liœg:

hjervist mín líöur fljólt.-

Veröld, mjer þeigi þæg,

þjer býð jeg góða nóltl

Lætur mig Cnna frlð

Faðirinn ástargjarn

;

Lausnarans lagt við hlið

lít eg mitt fagra barn.

MÁRGi^L^DDA MÓÐIIIIN.

{lluymynd)*

Allt þó mjer gangi upp á mót,

aldrei því gleðin skín,

einult þó hallar undan fót,

því œíin kvöldqr mín.

H _

Eg hlýtað ganga' um eyðimörk

einmana vinum fjœr;



þar gracr ei rös iije blómgast björk,

beljar við strendiir sœr,

Myvkt er þá fyrir sjón að sjá,

svart er á vegr hraun

;

þyrnibroddunum þreifa' eg á,

þeir sliuga opin kaun.

Skapaðan feril skunda má,

skuggi þó hylji jörð;

dregur að kvöldij dynja á

dimmviðrin snörp og hörð,

Gegnum harmanna skekin ský

skín mjer þó álengdar

vouar geisli, sera glitrar í

guðdómi eih'fðar.

Hugsan er mín og huggan skal,

hjartauu er gefur von,

mitt verðir Ijós í myrkum dal

minn ástarkæri son.

Grátbólgnu auga gleðin skín,

gjarnast því hugsa jeg:

þið eruð blessuð börnin mín

blómstur á míuum veg\

Tílt þerrið mína lárgu brá

láliaus og kærleiks hrein;



20

. luig fyrri límann rainnið á, .

meðan að sóliu skein.

Gjöf sú frá Drotlni gieöur mig:

gnólt dyggða berið sjóðsj

BYO geng jeg róleg sorgar slig,

sje l)að ykkur Ul góös.

Eg vildi' aö hvert miU yröi tár

ykkur til blessunar

mundi það hjartans mýkja sár;

tíl mestrar huggunar.

Fuðuriausra þeim faöir er

fel jeg minn rauna hag;

hann tárin barna sinna sjcr,

sainur í gær og, dag.

BRLÐKALPSViSLR.

Ttl sti(t porvaldar og maá. KrisiÍnar i ITvatuini,

r

Nú bikar hjóna borinn er að framan
j

' og beija öldur rauðri' á injaðar lú.

Að horfa, gesUr, bjerna á er gaman,

því hverri báru lcikur gæfan á. :

Kú glóir vín á gyliLum vina skálum

og Guðir ásla helga sjerhvern teig;

I

I
I

I
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því eins og tárið svalar hrygguTri sálum

eins svalar gleði tryggða-blandiu veig.

Og eptir skúrir skín opt sólín heitast;

þess skammt að bíöa verða stundum kann,

Og þetta sjera líorvaldi nam veitast,

af því hann Droltinn verðugastan fann,

og vini sínum vinargjöf h;'nn sendi.

Jeg veit að enginn þessu ber á mót;

því jómfrú Kristín honum gaf með hendi

sitt bjarta trútt, af góðri sprotlið rót,

Setjumst nú vinir sunibli að og drekkum

og sætan teiga varir látum bjór,

o^ hógværð með og hörpuslætti þekkum

vjér hefjum söng, því nú er gleði stór;

og vonar geisli bhki á brúnasólum,

að blessan Drottins falli' í hjóna skaut

og trygglynd gæfan límans velti hjóUim

tállausl um alla þeirra Uísias braut.

2.

TíZ Jóns JÓHssonai' og Karóliim Magnúsdóttui\

Komið nú koaur, menn,

kvæðin mín heyrið senn,

glöð sem jeg gelí

fegar jeg fitðasí svaf —
gegi' eg þeim draumi af;

nóttin flíjer næði gaf

n}óls. hms vel,

.
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Jeg þóUist slaincla' á skóg,

skemmlan þar fengist nóg

um morgun-mund;

dvaidi jeg hjer um hríð,

hugarins gleymdist stríð

og fannst mjer um þá tíð

inndœlust stund.

Leit jeg um loptið bjart

líða með vængja skart

fuglanna fans;

hafsins var hylur blár,

hvar upp af sólin klár

gullroðiö greiddi hár

geisla raeð dans.

Eg sá hjer eikur tvær,

í blóma stóöu þœr

hverjum kvist á;

söagfuglar sátu' í krans,

sungu dýrð Skaparans;

unun var innra manus

allt það að sjá.

Aldin með ýmsum hl,

ofið sem fegurst glit,

mót sól var sjá;

sem krisíals kcrfij þar

köld tárin- náttdaggur

eikanna Llað hvert bar

hlómknöppum á.
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BærSust af blíðvindt

bæði þau fúgru Irjej

laufgræn að lit;

fast SYO í faðina þar

fljettuðust greinaraar,

en mjer að eyvam bar

ylmsvalan þyt.

Gjalla jeg heyrði hátt

hörpunnar fagran siátt

draumsjónin dvín.

Við þetla brá jeg blund',

boðin á ykkar fundj

gekk jeg með glaðri lund,

góð systkin mínl

|)ið haCð hjer um hríð

hófíega gleöitíð

vcltt \ina fans;

byrjum því bœnar mál

brúðhjóna fyrir skál,

bressum vel sinni* og sál

söog með og dans!

Evenndyggða* ér klædd í skraut

. Earólína, sem hlaut

jafut metinn Jón. - -

Tryggðar og ástar-eiö

öðru hvort sór um leið.

ElskiBt um œfiskeið

bin ungu bjónl
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Lukkan þeim verði vís,

virðing og dyggðaprís,

hagsæld og hrós;

tii framaj íagnaðar,

friðar og rósemdar

gjörvalla gkiðinnar

glansi þeim Ijós l

Allra sje óskin vor,

öll þeirra Ufsins spor

blessi Guð bezt;

allt fehim eins hans náð,

svo áform þeirra og ráð

blómgist með dug og dáð

dag hvern scm mest.

3.

Til Bjarna og SigiiJtar» .

Um eina stund

undi' eg ei heima' að bíða;

um grœna grund

gekk jeg og horfði víða.

Lund sá jeg standa þar Iftið eitt fjær,

Ijómandi' er ylmjurtír skreyttu;

alvaxnar blómlegar eikurnar tvær

undrun mjer stórlega veiUu.:

Nú gekk jeg nær;

náttúran þá mjer sýndi

að eikur þair
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aldina fjöldi krýndí

með liljur í toppi, cn limið svo frítt;

að lita á þetla var gaman

;

morguns þær vindurinn bœrði svo blítt,

aö beygðu þær greinirnar saman.

Brátt heím á braut

burt svo jcg þaöan vendi;

með fiiíærast skraut

skunda leit hal og kvendi

brúðkaup að drekka og bægja frá íiryggð

Bjarna og jómfrú Sigríðar,

heitið hvort öðru sem hafa nú tryggð,

er hindrist eí fyr eða síöar,

Blíð hjartans bón

berst þá frá mínum vörum,
'

að ung brúðhjón

œ mæti gæfuiíjörum,

Verði hvor önnur þeim indælli slund,

umvafin dyggðanna blóma;

blessan frá DroUni á báða þeim mund
breiöist með heiðri og sóma!

Um æfi bið

elskist þau vel og lengi;

leggi þeim lið

lukkuunar trúfast gengi.

Óskín af hjarta sú uppfylllst vor:

aldrei þeim hagsældia þrotni,
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friður og rósemi faðnli hvert spor;

felum þau voldugum DroUni!

4.

í hiúÍlcauj}i Fridnks*

I upphafi vega er þess getið,

að Adam haíi sjer konu fest;

stöðugt í hans að stíga fetið

stundar mannkynið síðan flest;

þannig allt hefur sá til sett,.

sem að alheimi stjórnar rjett,

Kærleikans Ijós, seni kann ei dvfna.

kveikt hafðl Guð í hjarta manns;

pað bh'ða Ijós skal Hfa* og skína

og laga þannig eðli hans,

að ástin komi ást á mót,

er ektamaður feslir snóL

Að ráði Guðs og góðra manna
' gengið og hefur þannig enn;

Friðrik sjer ungan festi svanna,

er flokkinn konu prýðir senn;

svarið hans hjarta hefur eið

Ilelgu, sent dyggða fetar skeið.

Yjer sem að brúðkaup beggja drekkum,

bæn er af hjarta allra vor :

fylgi þeim Ijós á iífsveg þekkura,

^ lán og beiður við sjerhvert spor;



27

hamingju saana' og bjartans ró

hana gefi þeim, sem alU lil bjó.

Eins og sandinn á sjávarslröndum,

sjái þau marga gleðistund;

berist þeim æ sem bezt að höndum

blessan Droltins um haf og grund;

gleðisunna þeim skíni skær,

skýi sem alldrei fyrir slær.

ÆSKAN MÍN.

Uorfin ert, inndæi æska mín,

endurminning samt geymi' eg þín;

man jeg forðum, þá eg var ung,

ei fanust mjer líðin þung;

Ijek jeg við fríðrar fóstru knje,

fljóð það jeg mömmu kallaði.

Mín var þá hreih og hrekklaus sál

heimsins ei þekkti tál.

Hljóp jeg Ijetlfælt um græna grund,

i grónu túni' átli' eg blómsturlund;

safnaði' eg vgenum viðum þar,

voru það sóleýár.

l]!ágresi, muru, maríuvönd,

«mjer gleymdu ekki»* í somu hönd

1) Yerouika eta kattaiauga.
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lanibablóm, íjólUj baldursbrá

brosleit jeg horfði á.

AUt fanust mjer þá me5 unaðs keim

í þessuni nýja löfra heim

og rósum krýnda lífsins leið

Ijetí var að hiaupa skeið.

Fjölguðu ár, og fann jeg strax

fölnuðu blómslur æskudags;

sakleysið heims var sjónhverGng,

sá jcg tálsnörur kring.

Í)EGAR JEG LÁ VEIK.

Náðugi Faðirl nú til mín

náðugum augum renndu;

náð þína aumri nú mjer sýn

af náð í brjóst' um kenndii

.
synduga ambátt, sem að hjer

' sannlega væntir góðs af þjer,

henni hjálpræði sendu !

þú sem að. öllum.vilt svo vel

og veikum huggun 'sendir,

mig nú jeg þinni miskunn fel,

mitt hjaría til þín vendir.

Dlessaður Drotlinn! bænheyr mig,

biðja skal jeg án afláts þig

alU fram á lífsins endi.
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Verlu mjer, DroUian! nairri bú,

návisl þína jeg þreyi;

styrkleika hjartaiis þróa þú,

þjer svo jeg lr<íysla megi;

lleygi' €g nijer nú að fótum þío,

finn jeg að það er svölun niíu;
;

lirind þú mjer lijeðíiu eigi!

Tendraðu Ijósið trúar mitt;

til þín sje hugur suúiun;

styrki mig einkum orðið þilt,

önd mín þá burt er knúiu;

kenndu mjer þá að kalla stillt:

kom þú núj dauði, þegar vilt!

vel er jeg við þjer húiu.

m SAMA.

Langsöm er œfi, mjer leiðast hún tekur,

h'fsins á hafi því sjaldan gcfst byr;

mig fyrir ofviðri mótlælis hrekur,j

murg rís þá bylgjan, er seinl verður kyr.

Jíó skal jeg vona' að hinn voldugi Faðir

veiti nijer landtöku' af mæðunnar dröfn,

frændur og vinir hvar flnnast ná glaðir,

lluttir í eilífa sælunuar höfn.
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ANGURSTUND.

Löugum breifr eg Ijellu siniii,

líkt og eí tíl meina finní;

Guð veit hvað mjcr opt býr inni,

€i menn slioða þaö licimkynni.

Herrann svalar sálu minni

;

6V0 flýt jeg með lífsins straum,

nð því hef jeg geíið gaum.

Enga lei-t jeg á, sem rymii

«pp -iim brattar hh'ðir;

allar slreyma ár til hafs um sfðir.

'Blaklir h'f á litki skari,

lengi hvort jeg svona hjari

mildur veiztu minn Skaparil

miskunn þín ein líf mitt spari.

f Frdsarans unda mari

öndu mína hvíl um siðj

þegar endar þetta stríð
;

leið mig, svo í friði fari,

fjörs nær þrjóta brautir.

|)á eru unnar aliar lífsins þrautir.

SAMA Ei'NI.

Finn jeg minn optast hljóðaa huga,

hreití þó tíðast glaðri lund,

fikanuntaða lukku iæ£ mjer duga,
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]/til 1)0 viröist marga stuud;

niín tjör jeg Drotlíns miskunn fel

mótlætis þójeg hreppi jel.

Ó, \m minn Guð! sem alla þekkir,

æ skal jeg vona' og treysta' á þig;

þó aö mig særi hryggðar blekkirj

huggar þú æ og styrkir mig;

þú ert mín eina aðstoð hjer

allir þó hinir hregðist mjer.
r

' -

Yið þessa skal jeg Ton mjer una,

veit jeg að sælli kemur tíð;

Drottinn er vís til mín að muna,

má jeg því éfugg heyja stríð

;

hann í sorgunum hreysti Ijœrj

hann er samur í dag og gær.

HARPAN ]\IÍN HEIMA.

fegar leiðast þögulir mjer dagar

og þaukinn yfir ýmislegu klagar,

og lukkan sýnist véra frá mjer vikin

og vinir taka að brúka við mig —
tra- la- la- la- la:,:

og vinir fara' að víkjast burt frá mjer;

I^á, mín barpa, þinn >1ð hljóm jeg úni

og þar við hressist löngum særður muni;
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slilla þíaa slrengi vil jeg heima

slundir þœr, sem vinirnir mjer —
: tra- la- la- la- la iji

stundin þvi að stytlist þar við löng.

Sorg og gleði' í söngum birtist þínum,

samhljóöandi hugardraumum mínum,

og vinur þinn að vera fmnst mjer sæla

því vjelin heims ei læturöu þig

; hræra hót úr staö

vinur því að varstu Davíðs trúr.

KYDLDEJÓN.

l3t gekk jeg seint um aptanslund,

lund minni að Ijetta þá

leiöinda blæju frá.

Sá jeg um iieiðblált himinhvolf

þokaðist þögul nólt;

þá var allt kyrt og hljólt.

Sváfu þá dýr í dlmmum skóg,

söngfuglar kúrðu' á kvist,

klettastall hrafu fjekk gist.

Mánin í fylling fagur skein,

sp€glaði sig í sjó,

fi Bvœðið glampa sló.
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Logaði norðurljósa kranz,

leikandi' um loptin há

leiptrandi stjörnum iijá.

Á hvítan jökulskalla skein.

Skrímsli í skuggamynd

skriðu und fjallatind.

Blaktaði' ei hár á höfði mjer,

Felldu þá fögur tár

fossandi krislalsár.,

Hœg fannst þá mínum huga hvíld

einslega* að horfa hjer

Berrans á dásemder.

VORYÍSUR.

Tíðum hallast hugur minn

hlíðir fjalla undir.

Grænn sem skarlat skógurinn

skrýðir falleg dalverpin.

Syngur lóa Ijettum rom;

lyngið glóir berjum;

klyngir spói hvellum hljóm

hring um gróin vorsins hlóm.

Fjalls úr drögum drynja ár —
3
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DrotEins hög er mundia

skær og fögur fella lár,

frani í ögur greiða hár.

Fossar viða vekja lal

vors um Lh'öar stundirj

skunda fríðan framan dal

fjalla hh'ðum undir.

Fögur eru fjöllin há,

földuð hvítum tröfum,

er sig spegla' í Ægi hlá

undir sólar stöfum.

SLATTUVÍSUR.

Stráin óðum kanna kvöl;

kná er þjóð til viga;

J)á í móðurfaðminn föl

fá hin góðu huíga.

Blómin ungu hrapa hljóít

hljómlaus tunga sefur;

dóminn þunga skapa skjóU

skjóminn sungið hefur.

Niður seggir stýfa slrá";

fitálið geggjast verður;
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þarf að eggja þnnnan Ijú

J)ráðarleggja gerOur.

UM SA-MA.

Ilugsaudi jeg horíi á

hvað jeg ef að vinna,

saklaus högg jeg sundur strá;

sízt er vægð aö íinna,

Ój hvað nauðug læt jeg Ijá

h'fi þeirra granda;

varnarlaus ei fíúið fá,

falla þar sem standa.

Yið erum eins og önnur slrá,

euduðum lífs að fetum

fyrir dauðans föllum Ijá,

flúið ekkert geUim.

Hvarflar nijer í huga þá

hitt, sem fæstir rækja,

kveníer dauðinu kuldastrá

kömi niitt að sækja.

3*
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LOGN OG SÓLSKIN.

Værð hefur þegið stormur slorkur,

slundar ci á nokkurn þjóst

;

LoUadreginn silkiscrkur

sævarmeyja hylur brjósl.

jjar á glil og gullna stafi

geislum rilar sólin skœr

þegar vitjar vörm úr hafi

\or og hita sinn oss Ijær.

mi ULSFREYJU E. GL'ÐMUNDSEiY

Elinhorg í öllum greinum

settar sinnar heitir rós

;

skín af sjónar hinini hreinum.

hógværðar og dyggða Ijós,

Vífs á æQ vegi beinum

verðskuldaða Hfi hrós.

GAMANVÍSUIl TIL SÖMU,

Sunnu ósa sólin hefur

sjónarljósin himinhlá,

fögur rósin vangan vefur,

vtíl sjer hrósa Uljur smá.
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Alla vega augun svanna

yndislega mála sál;

að sjer dreg'r hún ástir manna

<3ins og segulstálið nál.

Eins og Ijómar epla þunga

eikia blómieg fróns um torg,

dyggð og sóma' er sveipuð unga

siðafróma Eiinborg.

TIL KARÓLÍNU.

Kveð jegj Karólína!

livæðín fvTir þig;

aptur ósk þá mína

uppTyil lífs um síig:

alla æfi þína

ánægð sjert við mig.

Lukkan hoH þig (eiðí

lífsins hverja stuod,

blessanin síg brciði

blíðleg þjer á muad,

Guð þinn veg æ greiðí

og gitíðji þína lundl

1
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TIL SÖ.AIU.

Syng þú nú, seima slóð,

svana með fögiir liljóð;

gleður það geð.

þýðasta þakklæle

þjer skal jcg láta' í tje;

lifnar minn lífsande

Ijóðunum með.

Hiusta á hljóðin þín

hugar er glaðning mín,

storð hringa stilltl

Ef veitir unun þá,

eg líka' í staðinn má
hróðrar þjer hörpu slá,

hvenær sem vilt.

NÝÁRS ÓSK.

Karólín* kæra mfn,

Xem jeg með ósk i'ú þío,

einlæg hún er:

hamingju og hjartans rá

hljótir um tönd og sjó.

Einn sá, er allt lil bjój

se sje hjá þjer!

Ágæta auðarströndj
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árið sem fer í hönd,

færi þjer frið;

áform og öll þín ráö

iim veíji DroUins náð

;

lukkan í lengd og bráð

leiki þig við

!

TIL SÖMU.

Slökur Ijóða slilli' eg á

strengi hljóða lina-

og hygg þjer bjóða hýr á brá,

hjartagóða vinal

Eptirlæti er það mitt,

af því kœtist lundin,

ef jeg gæti stund þjer styttj

stjörnu vætu hrundin,

fað eg finn í þanka fest,

þrömin linna byggða,

að jeg minnist æ sem bezt

allra þinna dyggða.

J)ó
oss mæðan hjúpi hryggð

og hverfi gæða stundín,

geymum bæði trú og tryggð^

týru flæða hrundin.



Mína ætíð iiniin tel,

ormastræta vörin,

að þjer gæli gengið vel,

Guð þín bæti kjörinl

iMín þá andvörp sendir sál

sjálf í landið hæða,

bænar vanda' eg vil og mál

vör fyrir handar giæða

mjóti banda bj'ra rist

hróðrar blandið frá mjer,

mínum anda kæra&t ky^st.

Kristur slandi lijá þjer!

LJÖÐABRJEF TIL SÖMU,

Tryggða vína mínl frá mjer

mál er sjáir j'stöku.

Ljóða dynji harpa hjer,

herðist linu strengirner.

Heyrðu banda hrundin fivinn,

heitt elskandi vina!

fús að vanda* á fundinn þinn

flýgur andi Ijóða minn.

Heilsan þessa frá mjer fyrst

fær þú nú að skoða:
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Sœl og blcssuð sjertu' af Krisl',

sviðris versa góða ristl

Hann þitt leiðarljósið sje

lífs á skeiði þíiiu,

hann þjer greiði frið og fje,

frá þjer sneiði mótlæte.

Hveríi mæða' og hugarpfn,

hljóttu gæðakjörin;

milding hæða meinin þía

mýki' og græði, vina jnín!

f>etta blaðið bragstirða —
biðja' uni það jeg vildi —
hitii giaða' og heilbrigða

hita vaðals jörðiua.

Við mig tryggða vinskapinn,

veittan fyr og síðar,

þels af byggð jcg þakka vinn

þínum dyggðum, ógleymin.

Marga stund þú styllir mjer,

stirða' er hjarði' eg œfi;

tíðum undi eg hjá þjer,

angruð lund er hreifði sjer.

Mjep æ stár í ininni það:

mýktir sárin hugar,



42

þegar bárust þung mjer að;

þerrðir tárin niín i stað.

Sæfar glóða listug lín,

lyndið móða hresstir,

þegar hljóðskær harpan þín

hljómaðij góöa vina mín!

Við þig forðum vísu' eg kvað
;

þó vœri h'lið efaij

gat oss orðið gaman að.

Gefnin borða, manstu það ?

ÆQn þegar þótti löng,

þrýstu vetrar hríðir,

margvíslegan sömdum söng,

svæfðum trega náms um göng.

Jeg vil reyna' af Ijúfri lund,

lulíkast enn ef kynni,

að stylta eina amastund

eðalsleina hh'ðri grund,'

Ása mildings mjaðarker-

mælri sœtu' að færa, '
•

jeg er skyldug þar um þjer,

þiggja' ef vildir nú af mjer.

Frjettagrein til gamans' þjer

get eg ei ncina þuUð

;
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þar jeg sein í sögnnm er,

svoddan leynist fyrir mjer.

Liður bærilega mjer,

lof sje kærum Drotlni!

ímu-blærinn óskar sjer,

allt eins væri fyrir þjer.

Að þvf gætum, þó að þraut,

þrátt oss mæta kunni,

Herrann lœtur lífs á braut

líka kæti falla' í skaut.

f>eir sem reisa' um bjeruð há

bingað og til baka,

skjóöum leysa frjetta frá,

fjarðar eisu lofnj þjer bjá.

Eina hjúpar ægis bal,

aðra knýr svo mæöa,

að í djúpið sökkur ^sál;

sumir krjúpa' að dauðans skál.

Suraum lypti lukkan Iraust,

líka niptum hringa;

þeir voru* að giptast bjer í baust,

barmi' að sviptast efalaust.

Yeizlur þáði virða fans^

\ín í náOum drukku;
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sást 1 bráð á sorgum stans;

suDgu, kváðu, stigu dans,

þar hefur saman drukkið dús

drótt nieð gamanræður;

bægt frá ama, í brúðarhús

borin að framan mjaðarkrús,

Hafa' ei brjálað svoddan sið

söngva slyngir smiðir,

bænar mál í bragarklið

buldrað skálir bjóna við.

Hefði gaman þótt oss þá

þarna líka að koma,

þiggja frama þessum hjá,

það allt saman heyra' og sjá;

Vefjan þráða, það mig slær,

þarna unað hefðum,

en í bráð var öðru nær,

æ, við báðar vorum ijær!

Ei fyrst hlýða unnt varð nijer

á þá Ivða gleði,

um þá prýði fjærri fer,

fleiri* að smíði' eg hugmynder.

Nú jeg þyktst hafa hjer

heit míu reynt að efna,
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Asa sLikils slraum frá mjer

í sllkluviki* að senda þjer,

En þjer feslu' í þanka þá,

þegar leslu blaðið:

nota ílesl í nauðum má;

nú er freslur betra á.

Viidi' eg* mærðin muna þiun

miidri nærði gleði..

Fjaðra særði fuglinn minn

falar vœrð í þetta. sinn.

Freyju gráta fögurlía

finnur á Ijóðum galla;

vonin kát er þó til þín,

þli forlátir, vina mín!

frítugasta október

endað sendi* eg blaðið.

Eld á kasta áttu lijer

Ónars rasta jó frá. mjer. .

Eilt þúsund er ártal senn,

átta hundruð betur,

sextíu* og fundin fjögur enn;

fróðir grunda þannig mcnn.

Kœrt i auda eg þjer sel

áslar beztu kveðjuj
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Farn-is landa fagra hvel,

frí af graiidi lifðu vel

!

Sefi þraul og sorgirnar

sólar stóla Jöfur;

Ijósar Lrautir lífssíundar

Uggi' í skauti gæfunnar.

Silki nuuQa hljóti hjer

hamingjunnar gnóttir;

geðs um brunna glansi þjer

gleði sunna hvar þú fer.

{)OlÍQmæði þinni lund

þengill haeða gefi;

hijóttu gœði' og friðarfund,

foldin klæða' í vöku og blund,

Vil eg jafnan viua þía

vera, meðan tóri,

kærust drafnar loga h'nl

Ljóöa safQiö milt svo dvín.

¥

StéJc visa iil 6öiiiu,

Lína' að vana viðfeldin

vina unir kvœðum,

hennar svana söngurinn

sigt)'s hana vekur m'mn*
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LJÓÐABRJEF
lil Jóns hródur intns.

Brjef og penna báðum spenni' eg mundum;
hlvri kæri! lieyrðu mjer,

hróöur fœra læzt jeg þjer.

Vildi' eg reyna veifir fleina mælur,

slundu eina stytta hjer

og fitefja grein að rita þjer.

fó jeg vildi, þaö og skyldan býður,

Ijóða þjer að laga söng, ..
.

.

lítil eru tii þess föng.

Óskir vanda eg af landi saguar:

lukku standið þróist þjer,

þeytir branda, hvar sem fer.

Örfa geymir, að þjer streymi gæfa,

€ins og íalii elfur ilá,

ofan af fjalli niö'r í sjá.

Læt jeg vita lundinn hita ósa,

fjekk eg litið, fært í stef,

frá þjcr ritað sendibrjef.

Pálma miUi' og páska snilHlegan

fjekk jeg faróður fagran þinu

frá þjer, bróðir Jiaeri minn!
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Mikið yndi auka lyndi náði

sónarjöfurs aending þín;

sumargjöOn var það mín,

I>akkir bjóða þjer skal Ijóðin fyrir,

endurgjalda ei þó kanOj

ill mun valda fávizkan.

Hvað skal mjer að mœta lijer í Ijóðum

þeim, sem ber í bragarskrá

báleygs kera snilli bá?

í þorra endi þú mjer sendir iínu,.

frjett er þuldi* að föður minn

foldin huldi n^dáinn,

Jeg nam lofa jöfur ofar sólu,

er til sín kalla eymdum af

orma valla rjcði staf.

Að því sinni ei þig ílnna mátti;

\irða smaug um vöðva þá

veikin tauga bjer út frá.

Hún um jólin hjelt mjer bólið viður,.

heilsu ránið hlaut jeg þá,..

hálfan mánuð, sera jeg lá.

Mjer uú siðan meður prýði líður;

hlotið góð því heilsu kjör

hefur glóða ránar vör,
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fakkir gjalda þeirn Alvalda má jeg/

lífs er greiðir göturnar

gegnum skeiðið bjervistar.

I>ó að Ijóðin þjer jeg bjóða vildi,

fátt af góðu frjettunum

fœrðu' í, bróðirj seðlinuro.

Einir fæðastj aðrir klæðast moldu

og himnura gæði hljóta á,

heímsins mæðu leystir írá*

Nú Erlendur nár örendor bvílist,

er á Borðaeyrinni

átti forðum heimili.

Ólafsdó.tíur eyju gróttu sáða,

Guðrúnu Brandagili frá

gjörði standið heljar þjá.

Bjarna dáinn bragnar fá að sanna,

Magnús kund frá Eolbeinsá;

kalinn undir fönnum lá.

Fleina lundinn fjörs að stundar lokum

frosta-harða hrelviðri

í helju barði' á góunni.

í sömu viku scndi hnikars loga

jelin fólu* í feigðar rann,

Feykishóla vinnumann.
4
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Arni lijet sá eyðir íleta linna;

Iiann ófundinn liauðri* er á,

livílum undlr falinn snjá.

í Iiamförum æöa gjörir helja

feigöar snöru fljettandij

fljótt óvörum komandi,

Á lífs strœti að því gæta megum,

búast ætíð undir vel

oss að mæti bráðum hel.

I>egar líður h'fsins tíð á enda,

gleðin blíð oss gefst þá strax;

glaðir bíðum þessa dags.

Köld er tíðin, kemur Jýð að baga;

hcrjans stóra hringa ná

hjúpar snjórinn iiið'r að sjá.

Hylur sjóinn hafís óalegur,

ýtum slingum eykur grand

allt í kringum Norðurland.

Ilöldar eru heylauscr að öllu,

sumir skera sauði' og kýr;

fiýnist vera gæfan rýr.

Til vor hingað Húnvelningar koniu

birtu œgis mikla með,

á mörgum bæjum keyptu fjcð.

4
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Hversu lengi hagur gengur svona

veit um svæði nú ei neinn,

neina hæða kóngur eina,

0\\ vor gjörum Guði kjörin fela;

hvort oss gengur með eða mót,

mun Jiá fengia rauna bót.

Ljóðin skráðu laet jeg kljáð á enda.

Betur virtu' enn unnið er,

ægis hirtu frægur ver.

Eyddur trega óska jeg að sjertu;

góins vega gefist þund'

giptulega hvcr eiu stund.

Iloll og trúföst hjá þjer hiii gœfai

lundnr klæða, h'fs um stig;

lofðungr hæða annist þig!

Loks nær þínar h'fsins dvína stundir

og dauðinn náir byrgja brá,

bústað fáir Guði hjá!

þegar brjefið þetta hcfur lesiðj

bið jeg knefa bála rjóð

hrcnna' án €fa það á glóð.

Seggir vitrir segja rilað vera

xiú af ölílu nítjándu

níu' ár töld og fimmtíu,
4*
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njcr á Kollá hef jeg ollað línum

og japa mana jálast hlíu

Júh'ana systir þín.

LJÓÐABRJLIF

xmdir vafni Ð, Jóh, sonar til 6y&iiir liaus.

Fughnn ómaj fast er svaf,

fyrst þá Ijómar, dagur,

lætur hljóma Ijóða skraf

Ijettum góma fjöðrum af.

Fjaðra smái fughnn sá

flvgur þá með skyndi

yíir bláa lísu lá,

leila náir fund þinn á.

Kominn nær í kjöltu þín

kvakar spakur þannig:

heill þjer, skæra hringalínj

hjarta kæra systir mín

!

Ósk mín þessi' er ár og síð,

að þig hressi gæfa,

dofra versa dyggðug hlíð;

Drollinn blessi þíua tíö.

AI!a daga eins og rós

uuðnu hagur blómgist,
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gleði fagurt lýsi Ijós;

lífs þíns saga fái hrós.

Sem í blóma björkin skín,

\)um sóma vertn;

^yggðir frómar dafni þín,

dýja Ijóma kœra hh'n!

Sanna tryggð, mjer sinnandi,

systir góð ! jeg þakka,

á er byggð var blómstrandi

bczta dyggða grundvelli.

Mig þar tíðum minnir til,

mikiö þýð í lyndi

svndir, fríða silkibil,

sanna blíðu' af kærieiks il.

Til þess minnir marga stund,

meöan þú varst yngri,

mínar kinnar ijúf í lund

Ijezlu þiuni hlýja mund.

Lund er þannig barna blíð

en breytist mannlegt sinni;

ellin kann að kæla um síð,

komna' cr sannar aðra tíð.

Iljeðan snúa huga frá

hlýt jeg flýti meður,
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birtu hniia' ef hlýðir gna

hag vorn nú að minnast á.

í góðu lagi h'ður mjer,

lof sje hæða sjóla!

það jeg fæ og fundið hjer,

fátt ánægju betra en

Sumt þó bjóðist baugarjóð

blandið vindi ama,

ungu jóðin mýkja móð

mitt og góða ektafljóð.

Tára freyju fríðri bil

frjeltir rjettar þulið

get jeg eigi, en þó vil

eitthvað segja gamans til.

Jeg ei hátt í hróðri syng,

heldur fátt ura skrafa,

þó fremji' ósáttir fróns um bíug

ílokkadrátt og óeining.

f)ó misskilnÍDgur fœli frið,

fram hjá því eg saeiði,

og Bjarneyingar berjist við

bræðra þvingað fjelagið,

Bjer um svæði sumstaðar

sagt er klœðist nokkrir,
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tarlar bæði' og kerlingar

köldum slæðum heljunnar.

Margbreytt líður lífsins skeið;

lukkan blíð er sumum,

liinir kvíða' og hart við neyð

hljóta að stríða frara að deyð.

Ljóða galdur grernir þjer:

gæfu að hæfa kjörin,

hafa falda foldir hjer

fastnað skjalda runnar sjer.

Lelta' að skjóli lukkunnar

lengi drengir stunda.

Vill í skóla veraldar

velta' á hjóli breytiogar,

Láti hver einn lynda sjer

láUj sem Drollinn gefur,

og hvað sem ber aö hönduni hj

hughrauster því tökum vjer.

AIU um síðir angur dvía,

eios og bh'ðu kjörln;

allt að líður lokum sín,

' hka sraíðuð kvæðin raín.

f>annig endar þetia blað,

þjer jeg sendi smiðið;



56

kaslaðu brenndum eldi að,

engum kenndu manni það.

f>ú mált segja, systir mínj

söDg minn eigi fíígran;

jeg vil feginn falda líu

forláts hneigja bón til þín.

Álján hufidruð — ártal hjer -

eitt sextíu og fjögur

kveðið mundi þctta þjer

þann líunda desember.

Ljót má sánnast Ijóða skrá;

iestu bezt í tómí.

Heilsaðu manni þínum þá

þýðust hrailnar loga gná!

Heitan kœrleiks koss frá mjer

kvæðið til þín færi.

Sólar mœringV sendi þjer

sóma' og æru, hvar þú fer.

Mín þjer hríni óðkiíi á

alla þfua daga:

ætíð kríni auðna há

elda rínar kæra gná!

Lífs nær bönd af baugariðt

burtu slitin verða,
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fagni Öndin friðarvist,

faliQ höndura Jesú Krists.

Kyrtla slóð svo kveðjandi

kossi ástar bezta

ómerk íjóðin endaði

egj þinn bróðir bjartkæri.

NOKKRAR VÍSUR
ttJtctir nofni B}\ d,

Mín elskandi vina væn

!

vífs svo andann finni,

J)jer tll banda' að þinni bæu

þundar blanda* eg minni.

Ilefðí jeg föng að semja söng

af sónar ströngum ægl,

fyrir löngu spjalda spöng

eparaðr eg önga bragi.

Cb'ðuBt ála birtu lín

!

bezt minn sálar hegri

hefur málað minning þín

marar báli fegri.

Hlaut eg í næði hjálpar stund

bjá þjer, gæða vina!
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reyndir mæðu og meina uud

mina' að græöa og lina.

Lönguni má eg muna það

mörkin brains vega,

mjer gekkst í móöur slad

mikið nákvæmlega.

Hjartað gott og hýra dyggð

hefur þín vottað Umdin;

launi þjer Drottinn dýra tryggð

dofra grotta hrundinl

Góðar stundir gleöinnar

glati lundar pínum;

Ijúfa pundið iukkunnar

leiki' í mundum þínum l

llimna Jöfur hrcssi geð,

harma kröfur dvíni,

hans ráðstöfun hag þinu með
heilia gjöfum krýnil

Lifðu' í anda heil og hress,

hrundin banda metin

;

þín elskandi óskar þesSj

Oddný Brandi gelin.
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UINDIR KAFNI G. E. d.

til Guái\ þóréavd. (skúldhonii)

Mynda letur bundið brag

blindni' eg met að forma;

fyndir belra* á Ijóðum lag,

lindin sela ormal
-

Hróður sannan lands af lýð

Ijóða vannst með safui,

glóða hrannar þiljan |)ýð,

})jóðskáldauna jafnil

Gazlu mornar gustin kælt,

gróttu korna lína,

er til forna sungu sælt

söngva nornir þínar,

Veiga hlíð! nær var jeg með,

vaktir tíðum gleði;

mikið síðan margt hefur skeð,

myndað slríð í geði.

Rlín hefur yfir fetin fá

forlaga svifið bára

margt og drifið dagana* á,

dokkin sifjar táral

Hjóna bundin bandí frjáls

birtu' er mundar líaa;
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grœðír þundur elda áls

ama stundu mfna.

f>að er meín, sem þjáir míg,

þó ei neinum tjái,

fingra steina foldin, þlg

Onna einatt þrái.

Gleði' á skarí niuna tníns

mundi lijara lengi,

ása hara bana þíns

heyra' ef svaiúð fengi.

Hvcllan Ijdða lúðurhljóm

leiktu' á hljóða strengi;

þar að góðan gjöra róm

gumnar fróðir lengi.

Lífsins gæða gjafarinn

geymi klæðah'nu;

fargi mæðu farsældin

fjörs á svæði þtnu!

Eyði meinum œ frá þjer

auðnu hreinar gnóttir!

greipar steína grund svo tjer,

Guðrún Einaredóltir.
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TIL EYÓLFS JÓn. s. SKÁLDS.

Langar að «tilla Ijóða vfr

lilju giliings rónia

*'g þjei', spillir skúlda skvr!

skenkja fylii óma.

Um jeg gjarnast yrki nú

œsku farnar tíðir,

I)á eg var barn, en ungur þii,

cldatjarna víðir!

Lcsa' ef sá þig Ijóða skrú,

lifnaði hjá mjer kœti,

kom jeg þú og knjám þjer á

kaus mjer þráfalt sæti,

'Gladdist löngum muni minn,

mæddist öngv.um þunga;

hcrjans söng þá svanur þinn

silki spöng við unga,

Jeg Tar œði lág á legg

;

lílil bæði mundum,

þó fyrir kvæöi kátan segg

kyssa næði slundum.

Opt jeg vann að óska mjcr

að eg þannig kynni,

líkt og hrannar ioga ver,

löndungs spanna minni.
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Kv€ndi stnáu' í kynið brá;

kvæða skrá að smíða

lolísins lijá þjer lærði' eg þáj

lundLir bráins hlíða!

t)pt var fögur æskan mín;

ei fjell lugur tára,

mi'Z týru ögurs taldist lín

tiu og fjögurra' ára.

Nú kom annað efni þá,

ung því fann jeg kvíðann;

naínum vann jeg fara frá

fóslurranni síðan,

Mig þá freku forlögin,

forn með þreki stóru,

tóku' að hrekja harðskipUn;

liam í dreka vóru.

Ljóðin grunda lilla stund,

Ijóma sunda viðurl

GIóí' í mundum gæfu pund,

gleðji lundar friöurl

Sú þig bana blessar að,

búi grana þungal

Júlíana þín er það,

þú sást hana unga.



63

LITLI LÁFI

díamanvisur um dren*^ á Sdinssiöduint

Muninn færist minn ódællj

málma nær þjer stafur;

bljóttu œru heill og sæll,

hjarta Isœr Ólafur!

fegar áar loga lág

lúrnum þjáist muna,

vaxtar smáum vini hjá

veit jeg dável una.

FjöII í skyndi fælast mig,

frá þeim hrindi dregli

;

mjer til yndis eg lít þig

í hugmynda spegli.

Lítur víf á drösli dreng

éýrs um svífa kórinn;

iíkt og fífa leiptri' af streng

ioplið kyfur jórinn.

Reiðar tygln gotans gljá

;

grund þó dvja Ijóma

rennir hlýjast augum á

ungan knýi skjóma.

Hógværð prýðir glaðvært geð,

glóiv Míðu svipur
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andlits friðum iarfa mcð;

frcjrinn sliíöa' er lipur,

Sjónar kranzinn segulblár;

svipinn hans jeg kenni;

fagurt glansar gulbjart hár

göfugs manns við ^iini.

J>új sem hróður beztan ber,

blómíð góðra manna,

eigðu móðu elda ver

!

ura þig Ijóð frá Bvanna.

STEINUNN,

f)ú ber margt, sem hœíir hól

hjer um fikarta kvœðm;

gegnum bjarta brúna sól

blika hjartagæðia.

þegar hjá pjer, hringah'n!

hamingjan stráir dreglum,

vel má sjá á sjónar þín

segul bláu speglum.

Baugs ef reinin hjartahlý

harmi leyuir sarum,

sjónar steinar synda í

silfurhreinum túrum.
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En ef sinnast silkigná,

svo þú minnist harrna,

líkt og tinnur leiptra þá

Ijósin þinna hvarma.

Hruudin guUs með hárið bjart

huida kosti geymir;

það er bæði niikið og margt,

sem muna hennar dreymir.

TIL JÓMFRÚ KRISTÍNAR.

Opt vekur þú mig, Óma hani

!

aðrir þá væran festa hlund;

já, þetta gamall þinn er vani,

þú flýgur eins um nœtur stund

;

þú ert, veshngur, vængjasmár,

veröur því stundum fjaðrasár.

Fyrst að þú annars flögrar hjeðan

og fæst ekki' að bíða eptir mjeT,

kann ske jeg sitji kyr á meÖan;

jeg kemst ei langt að fylgja þjer,

Ó, að jeg hefði, eins og þú,

útþanda vængi' að fljúga nú!

Jeg veit þú fer í Akureyjar,

þó enginn maður sendi þig
;

komirðu svo þar sjáir meyjar,

5
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segja skaltu þeim fyrír niig,

eg biðji* að licilsa einsömlum,

cinuugis norðan-stúlkunum.

fícss mátlu gæta', cf þangað kemur,

])itl skaUu stilla látbragð ungt.

Eina ef sjcr þar öðrum fremur

angurblíða, seni stynur þungt,

viðkvæma iijartaö, sárum sært,

gje þjer ætíð að bressa kært.

Heilsaðu frá mjer benni Stínu

hjartanlega og kysstu fljóð.

|>að liður ekki' úr minni mínu,

að mjer bún var svo Ijúf og góð,

Stund henni þig jeg stytta bið;

stattu samt ekki lengí vlðl

TIL SÖMU.

Vertu sæl, vina raíní

vaxi œ gæfa þía

fjörs öll ura fet;

blómgist þinn heiður bjer,

hverja sem leiö þú fer;

blessuuar beiöi* eg þjer

bezt sem jeg get.

Alit er hljótt, því sætið ault er &vauna,
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sveipa gleði leiðiiidanna ský;

en vjer bíöum blóma vordaganna,

líiosleit voDÍn leikur sjer að því.

|>ú mcð vori þegar hingað kemur,

þá «um aptur glaðna í'yrir sól;

}m' að, vina! þú kannt mörgum fremur

þíða' og líí'ga hvað &em Ábuv kól.

Unan, heiU t)g ótal gæði fleiri,

allt að hverfi þíiium lífsius stig.

Mínar bœnir blíður Drottinu heyri;

blessun sína lepgi' hanu yfir þig!

TIL SÖMU, í>Á í IIEYKJAVÍK.

Flaug nú burt ímiuu hiigur í fuglsli'guui hatn,

íjöllin háu yGr í loptslraumiim svam

uui ókuunar leiðir og örðugan stig;

á auguablikí -suma hauu iiniiíu* saait þig.

Skýzt hauu þinu íx Ijöra og skyggnist uni glcr,

fik'oöar h-aua allt vaudiegu' og gáir aö þjer;

íjer hann þig, «i:u vina! þar sónia kanu bezt,

€aunia þiuua' ^iv ^gaítir =05 tekuríiar Jest.

IJtiit þilt iiT -saTna og svípuriuu lijT,

^kleysið a'skuiuiar hjá þjer euu býr;

5*
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lifa enn þær mjallhvítLi liljnr lijá drós,

er liggja í kiÍDgum þd blómgiiöu rós.

Sjer hann bláu augun þín söm cru' og hrein

segul- líkja má þeim gjarnan við -stein

;

en brúnanna bimain er bjarlur og hreinn,
>

I > #

býr þar ekki hrœsni' eða íláttskapur íieinn.

Dólfestu hefur sjer búið þar tryggð,

bhðlyndi, hreinskilni, auðsveipní, tlyggð,

stöðugar gáí'ur með vinsældar vott,

viðkvæmasl hjarta og margl fíeira gott.

því næst minn andi heím fíöktandi fer,

frjetlirnar ágætar segir af þjcr,

um lciö og hann kveöur þig, Kristín mín

kvakandi flýgur og syngur þjer ijóð.

Sit þú heil, vina, og sæl alia tíð,

sveipi þig unan og hamingjan bh'ö

;

gæti þin Droltinn og gefi þig, sprund,

glaða og heilbrigða okkar á fundl

Em TIL SÖMU.

|)egar jeg penna hef í hönd

og hripa nenni h'nu,

mín þá rennur óðfleyg önd

opl til hennar Slínu,
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Sú lijii lýðum knrteiSj kát,

kvenna pr^ðir fíokkinn;

baugs er fríður lítilát,

lýsir blíðu þokkina.

Skyldi hlœja nnini minn,

mundar snæja hlíðin,

hjer ef sœist heim komin,

húss og bœjar prýðin.

Verður fundi fagnað þeim,

flestra lund er gleður

þegar sunda svanur heim

syndir sprundið meöur.

, TiL FÓSlTvU JIINNAR.

Lifðu í friði, fóstra kœra!

íylgí þjer ætíð lán og æra

öU þín h'fs ófarin fet;

hljóttu gleði' í hárri elií,

hamingju þína aldrei felli

nokkurt tímans iiarmahret.

Líð þii burt sem Ijós úr heimi,

Ijóss á vegum Drotlinn geymi

þig víð síua hægri hlið;

nær sál þín þú í sælu' útvaldra
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syngur loRö þúsundfalda,

fyrir injer cina bæn \)ú bið.

Ilvar sem að jeg lirekst i heinii,

luigur minn þjer aldrei gleymi;

nákvæm móöir mjer þú varst.

Jeg er liin sama Júlíana,

jörð er þekkir byröar grana,

og sem barn á urmum barst.

TIL MAD. R. J. d.

Jni sem rœktir liið þurra slrá,

þrásinnis kalið b'fs á velri,

rót sem þó haföi blöðum l)etri, —
en vökvalaust blómstur visna má;

hjá þjer það náði nýjum kjarna;

nákvæm, sem kærust móSir barna,

J>n Ijezt það vexli og þrifum ná;

því stendur nú biö veika slrá.

Ileilnæm mjer voru og holl þín ráð,

hjarla þau náöu viðkvæmt sýna

og vakanda' auga' um vclferð niína;

þaö íann jeg æ, nær þcss fjekk gáð.

J>á minn var andi' í fölskum fjölrum

þú færðir hann í skart úr tötrum,

h'fgaðir sál með lempni, og dyggð;

launi þjer Drotlinn sHka tryggð!
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f>ig skal jeg muna' um æfr ár

og œðar meðan blóöi spyta,

í þakkar skyni' ef þú vilt nýla,

alU hvað jeg gcl þjcr opið stár;

en það er ei nema vilji veikur,

við raig því sjaldan gœfan ieiknr;

en eg veit síðar, ef ekki' í bráð,

upp sker þú dyggða þinna sáö.

TIL ARNDÍSAR JÓXSDOTTLR,

utidir nafni ömmu hetiuar Á, ^P^ d,

Bið jeg í ungu brjósti þínu

blómgist vcl akur dyggðanna;

það verður geði mœddu minu

mesta gleði og ánægja.

Framsýni, vizka, forsjálni

fylgi þjer allt að gröíiiini.

Alvaldur leiði œti'ð svanna,

aldrei svo ncinni mætir þraut.

Græddu þjer hylli Guðs og manna,

gæfunnar rjetta fcta braut,

foreldrum elsku veittu vott,

vertu iðin að læra gott.

Vandaðu orö og verk þín bæðij

vonaðu æ á Uerrans náð,

Yoluðum jafnan veittu gæði,
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\erlu i þrautum sUlit og gáð;

s\o eptir dauðann sælu vist

sannlega fær nieð Jesú Rrist.

SAMA ÖDRUYÍSI.

Alfaðir ætið leiði

Arndísi, hvar sem fcr;

gleðisól hýra' í heiði

hann láti skína þjer.

Foreldra gagn og gleðí

Guð láti verða þig;

glöð með hógværu geði

gangirðu lífsins slig,

Vaxi þjer vizka og lieiður;

voluðum aumkun sýn;

gjörist þinn vegur greiður,

góökvendið Arndís mín 1

TIL MAD. KR. HJALTALlX

Eins og um liimins bláan boga

blikandi dreifist sLjurnu krans,

eður sem norðurljósin loga,

lukkan racð yður stígi dans.
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og bezt sem dögg nm blíðast vor,

blessania drji'ipi' í jðar spor,

Allt eins og sól af himni beiðum

hellir geishim á vora jörð

og skrautleg blóm á skógarbreiðnm

skjótt lifna þá í hlýjum svörð,

svo glói sunna gleðinnar;

gangi' yður allt til farsældarl

TIL CllÓDrR HIiINS.

Hamingjan hvert eiLt sinn,

hjartkœri bróðir minul

leggi þjer lið;]

lífs þínar leiðirnar

liggi um frón og |mar

greinum und gœfunnar

;

Guð þess jeg bið.

Lífs allri' á leiðinni

lukkunnar meöbyri

fylgi fleins ver;

móllætis mótviðri

mætir þú aldrcigi;

ánœgja' og inndæli

œ ej^ með þjerl
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NÝJA BLÍ-KÍD.

gam avvú u r itm 1?'/ in n t/rrti^,

Nú skal reynu nvja blekið,

nálliirlega* úr búöinni tekiö
;

en höfum ekki háu nm þaö

!

mjer verönr slundnm flesl lil ranga,

jcg fjekk aö kyssa' iiann lilla Manga,

og varö mjer að góðu'j en veizlu hvað?

Hann er ungur yngispiltnr,

en svo blíðnr, hreinn og stilltur,

saklaus æska' í augum híær;

Inglegaftla Hpurmonni,

h'till vexti og sviphýrl enni,

hefur og brúna blysin skœr.

Man jeg nokkíið — mjer er vil^ið,

uö minnast á liorfna augnabliKið,

er aldrei framar koma kann,

Skein úr augum brosliyr borgun

tii líiliu, sem hann vakti' í morguu,

og lit hún brá, er leit á hann.

Hún er og á œsku skeiði,

eins og sunna björt í heiöi,

í gáfuðum augum gleðin skín;

og minna kann það vera varla

en verði jeg hann mág að kalla

;

því fijóöið þaö er frænka míu.
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f>nð cr að segja' ef aUt fcr pvor

cins og jeg crhelzt að vona,

aö hún bíði eptir bal.

Verði' eg lífs þann vígsludaginn,

\il jeg margan \rkja bragÍÐn;

l)ví hjóna&kál þeim helga skal.

KVEÐJA.

Kærasla senda kveðju þjer

Kríslín, Vigilís og Júh'ana;

á þessum kalda ormabana

[yæv hafa' opt óskað þjer hjá sjer

J)ú heföir lífguö flokkinn iljóða

ineð Qörga sál og hjarlaö góöa;

háfleygar andans hræringar

bcfur þú jafnt scni viökvæmar.

iMunum viðjafnan muna þig;

mundu' okkur h'ka, vlua kœra I

Ó, að við mættura af þjer læral

J>ess hefur óskað hver um sig.

Undarleg líöin lakmörk hefur,

lckur frá öðrum, hinum gefur.

rvlgi þjcr Guð og faröu vel,

fri \iö hin dimmu sorga iell
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TIL DÝRFINNU.
undit' nafní mad, Ki\ J, d.

Mi'n vina I Okkar æskuvor ei gleymist

og einatt það í hjörtum beggja geymist

þá sátum báðar saman

við silfurskæran foss,

og á oss dögg hann dreifði,

sem dýrum vinar koss.

Ljekum við, Uikkan var með drósum

;

sakleysið sýndisl baða' í rópum,

sakleysið.

Og sólin geisla silfurlárum þvegnum

nam senda okkur fossinn tœra gegnum

þar breiddist bh'ða' að vöngum

hjá blómsturþakLri rót,

Oo bjargið segulbláa,

það brosti okknr mót.

Kváðum tvær kvæðin glaðri lungu;

bergmál skær, skemratin undlr sungu,

bergmál skær,

Og manstu iíka, mín ástkæra vinal

svo marga fagra barnaleiki hina?

Með blómum krýndu kerfi

við kringdum okkar hár,

af fíflum festar brugðum,

sem fara þótti skár.

Luud var blíð, bros ijek þá á vörum.
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Æskutíð er nú seni á förum,

æskutíð.

SPAUGVÍSUIl,

vid atúlkn,

Í>ú hrnndin gulla með hárið fagurgylita!

l)aö hugsa 111 þín ótal margir piltar;

þeir mæna mjóum augum

og með sjcr tala hljótt:

Jeg er af henni hriíinn,

mitt hjarta' er ekki rótt.

Fengi' eg snót, farsœll yrði' eg iengi

;

fengi' eg snót, fyndi* eg yndis gengi,

fengi' eg snót.

En hrundin gulls með hárið fagurgyllla!

þú hugsar ekki neitt um þessa pilta;

þú brýlur í þeim bakið

og biöur þá lifa vel,

og aumÍDgjarnir æja

með angrað [hugarþel.

Augun þín opt þá uröu skrítin

;

augun þín engin hafa Ivtin,

augun þín.
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LxVNGLOKA.

Uttdii' uafai karlti til aiúlkii*

niessunh) mín biiða

!

bæri' eg cWfim kvíða,

í'engi eg þig, fn'öa

foldin línna hh'öa!

jcg Ijeti' ei len^i h/ða

lands um grundu viða

aö venju vaskra Jýða

til vígslunnar að ríöa;

jeg numdí hestinn hýða,

hann skal veginn skriða,

en brúðurin bekkinn prýða,

blóniarósin þýöa;

jeg Ijeti Uuida skíða

lokrekkjuna smíða;

blund þar skyldum bíða,

blessunin mín fríða!

búskap byrja síðan

og boði Drollins hlýöa.

LANGLOKA,
-1/fl</«r, tem var a<í li-dja siúlku^'áiti llcik<i hry.Mni^

Aí'm hanii vildi (jt^ý^ hestiti of^ vat' þú i^fji ad v^^

Ekki hoi*fir i eiun leik

ormabcöa jiruud keik;
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ef í slaðinu býðst Bleíkj

bííðaa gjörisl óveik,

Logar áslar á kveik,

ela slær í burt reyk

;

hcljan, scm var hálí'smeyk,

hlær uú, því ei von sveik.

ís.

ÓYNDL
0/ t til frœmlkonu rniunar

SysUr mín kærl

sorgin mig slær,

sakua jeg fyrri liða;

leiðist mjer hjer,

langsamt þvi er

h'íið, sem blandast kvíða.

Hnggan er eiu

:

míu græðir mein

mildasti faðir hæða

;

&je jeg þess vott,

víst er það gott,

veröld þó kunni' oss mæða.

I>ó að margt gaugi vel,

sje jeg sorganna jel

sólir hvarmauua hylja með skugga,

því að hjartað slær þLingl;
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meöau það cr svo ungt

bilar þrekiöj ef enginn vill liugga.

UM P. F. EGGERZ.

Máttarlrje rjettra mennla

mannnvinur reynist sannur;

fóslurlands fögur ástin

fóstruö cr vel í brjósti,

llann má heita að sönnu

— hugprýði lýsir dugur —
stoðin fjelagsins stöðug

sterkur í góöum verkum,

Vísinda vafmn hrósi

Yizku gyðjanna nyöji,

geðprúöur gleðimaöur,

gjafmildur rækir skyldur;

þollyndur veg sinn vandar,

vinur trúr, þungur hinum.

Hygg jeg við aldrci haggizt

hregg þrauta Pjetur Eggerz,

FERÐAMAÐURINN.

Varð í veðri hörðu

\ahnn úti halur

;
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ferðaðist meðal Orða

farmóður hlaut góða

kvíld að IiTsÍDS kveldi,

kraup til foldar á moldu.

Sálin í dýrðar sölura

sæl lof Guðl mœlír.

UNNUSTINN,

fjamani ha um. manUy sem sagdist eit/a unnnsinnA

i ausiri,

Rósofnura rekkju dregli

röðull þá iyptir frá,

»kýrt í þeim skæra ^spegU

8koða jeg meyjar brá,

sem ástar björtum blossa

brennanda á mig slær,

8Y0 heita hjartans kossa

bugur mínn sendir mær.

GAMLI BIÐILLINN.

Til þín, ó, göíga gullhlaðs dísl

gamall jeg kem og feröalúinn;

á mig, sem er orðinn fauskur fúinn,'

ellin er. böðull, ástin hrís.

Hrek ekki frá þjer hœrur mínar,
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bjerna jcg krvp við fœlur þína;

sárheitt þig qlska* eg silkíslóð I

•

sýður í Iijarta aldraö blóð.

harmagrAtur biðils.

Æ, það er hörmung, jeg ekki fœ njóta

ásiar þinnar niilt kærasta víf!

Jeg ér sem laufblöð, í þeyvindi* er þjólá;

þetta held jeg að kosti niitt líf.

Bænunum mínum þungum með þjósti
j

þverlega neilar þiit drambsama geð;

mínu sárþjáða svalá jeg brjóstí

súrum táranna bikarnum með.

Vissirðu sjálf að jég vildi þó deyja

vegna þín, bara' ef þíi hefðir mjér Ijeð

heiluslu ásl þína, aíbragðið meyja;

örlætishendi jeg gladdi þíg með.

Vouin mjer ánægju veitti svo bjartaj

vonin er áður sjer brá opt á leik;

þreyi' eg nú eplir með þunghúnu hjartaj

því að mig vonin svo dauðlega sveik.

Nú er úr hjartanu horfln öll kætij

harmanna ískaldur gustur mig slær;

ei gat jeg hlotiö það heima eptirlœti

bjá þjer að búa, sem varat mjer svo kær,

Eu því jeg beiti, að miuna þig, meyja I
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iTiynd {jína geymi jeg brjóslinu í,

£ár þó að gjöri mig söknuður beygja

sortci í uugununi raunanna ský.

SÆ.MUNÐUR OG AGNES.

-Mjúkfengan meyjar vanga

fnundum hana klappar stundum;

brenna á beggja munnuni

blossaudi ástar kossar;

harl slá í brjósti hjörtunj

heitt ftæðir blóð um æðar;

sú! hans í sælum dvala

saintiuast hringareinar.

IIRYGGDROTIÐ.

undir uiifni iV.

Opt hef jeg talað tryggða mál

við Iróðu hriogs og beðið hennar;

þá fanost mjer hjartað heitast breuna;

ój það iogauda ástarbál!

Skalf jeg sem fúin birkibrengla,

bað jeg vffiltir og hclga engla

hjálpa mjer það að hremma víf,

breíut þó það skyldi kosta lif.
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fJorfin mjer gjöfvöll lieill þá var;

hún, sem jeg fegiuu vildi lokka,

cugan nijer fiýndi áslarþokka^

harðara steini hjartað bar.

Í>að var svailnætti sáLai' uimnar,

svifu þá hrcl um skorpnar hinuarý

hefndi jeg mín, því hatrl5 skar^

og henni gjöiði' alH trl b .

SKEGGVÍSUK.

Mörg cin meyjan starir^

mvndar bros um variry

eius og geíi auga segg,

beijar i gylUum bytgjum

og beltis o'uaö sylgjum

hans ið mjúka hrynur skegg,

þætli dúka slilUri> str&nd

stööva^l fja'iK.og hreggiö,

mætli' hún sirjúka hlVrri Uöná

haus. um mjúka skeggiöv

GAMANVÍSA;
kífdid viá (^amlau kaiL

Mœtti j.eg njóta þíu liætur 05 daga.
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ný þá iipp nnni nijrr glcðinnar póI
;

þyrfti jeg ekkl' jfir þraiitrm tiö kla^a,

þmuxn í örmum cr varmasla skjóL

GAMAKVÍSUR,
nndir tia/'tii iitigltiiys&ivlku,

Tími* eg ekki (íðinni oð farga,

lómstundirnar hef jcg ekki nmrgar;

í haröindunum bngt cr mjer lil bjargar

börnin orga' á pallinum sem vargar.

Bóndi minn er að bjaka fram lil eyja,

bágt ér mjer nú einsamalli' nð þreyja.

þei, þei! hunda heyii* eg úti gcyja;

fhaun er kominn') lillu börnin segja.

SVAR MÓTI VÍSU J. Ó. b*.

Forsmánm firða,

er fljóða sæmd -mýröa,

J, Ó. 8. kTal:

KvenTisemi'' ei kenni* eg,

af kveri-nást ei bronn Jeg^

dauínjin ng (Ijrifulina drt'sum'jej jgéf.

Brennivfiifgn'a,

griíknr ór Flóa!

í-iiúineri eina Jeg allt tvennfúik hef.
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blíðmálga hræsnara biðjandi' um kosa;

vínið þeir svelgja

og sálar hálfvelgja

hýt þeim í hjarla, hún brennir ei oss,

Metiim þá auma,

Uflum við sauma

og hörpuna sláum und hrynjandi foss'I

VAllAÐU f>IG.

Flœrð undir íögrum orðum

finnum vjer mörgnm sinnum,

gallbland í keri gulhiu,

grimml flagð í hýru bragði.

Læðist opt ormur leiðnr

í lygnu vatni' óskyggnu.

Æ er vandi að varast

varginn í sauðarskinni.

SKILNAÐARSKRÍ,
kvcÍin uudir nafni N, N, iil karlmnnjit,

Við erum skilin skiptum a&

skömm mjer það væri þín að sakna;

Í himininn húrra

Bat mfn sl^al EÚrra

;

& Bakkusar velgum þar eacLclur Jog scf.
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því öll sú minning, sern um þig vaknar,

svikum er blandin, sje jeg það.

Hún, sem þig lœldi' af Iryggða gengi,

laki við og þín njóti lengi I

Lifðu nú sæll og líði þjer

langlum belur enii veröugt er!
t

Að eiga þrœl fyrir einkavin

aldrei mun Iryggðnm fest;

þar á jeg skyldi þekkja skyn

;

þú hefur keant mjer bezt.

Sakleysis þú meö blíðum blæ

broslir mjer hýrt á raót,

en höggornis ^rimmd— jeggieymt ei fæ

geymdir i hjartarót.

Frómlyndi milt því Qekk hjá þjer

fiárúðan Júdas-koss.

Eg veit að Drottinn ællar n\jer

æðra og betra huoss.

Óhreinlyndi þitt aUra mest

ásakar þfna smán.

Sæll ertu' af þinni sálarpest

samvizku' og hjarta án.

IIEILRÆÐL

Opl hið gylta augna tál

oss fær villt uui fetið.
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Veftu fitillt og vel íoTsjál,

vont er piUanelið.

Alla spara blíðu ber

baiigs við hara röskan';

felld er snara' að fótum þjer,

falska varast möskvann!

|»rautir bindur þig nm kring

þessi girnda vefnr;

svípul mynd og sjónhverflng

svanna* opt blindað hefur.

Við skúlum forðast vjeláhöí,

úr vöndu er að ráða;

biðjum okkar íjör og fdt

föður hœba náða.

njer mun rcnna' í huga þinn

hrund gulls enn því spáir:

"Ilœgt ér að kenna hfeilntðín,

en halda nenna fáir».

TIL VINU MINNAR.

Vertu nii hörð sem verkað stál,

Yina mín I þó sjört ung;

lállu' ekki bogna' í brjósti sál,

byrðiu þó flnnist þung.
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Ilciminn lál sjá 'liú hrfflr kjark,

hrislu' af þjer flókin bönd;

bi'zt er \'ið hðnn að brúka slark

og bjóö' honum knvtla hönd.

Æ. forláltu' allt og farðu vel;

fylgi þjer Drottins hönd 1

Jeg er þín vina nnz að hel

œílDnar sh'tur b'önd.

riLTASKRÆKUR,
PÍJfaJ' lorn ad Ain'da sfúikum wed Kp^kuikrínk*

eptiv /. þ, s,

Æ, æ, œl

vanlar nú vín í bÐc.

Ilelzt þar lil þá hressihg fæ,

hrópa' eg aiimt og segi æ.

Æ, æ, æl

vantar nú vín í bæ I

* . -

Ö, ó, ól

jflafikan míh fiM'ða þó;

kært viö þinn jcg kossinn hló,

kligir saint og áf því ppíjó.

Ö, ó, ól

fitiskan mín fríða þól

Á, á, ál
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sætt er að súpa á,

raniba, slaga* og rekasl á;

roönar kinn og verður blá,

A, á, á

!

sætt er að súpa á

!

í, i. i 1

forina fell jeg í;

kámug veröa klæðin ný,

á knjánum hlýl jeg liggja því.

í, í, í!

forina fell jeg í I

Ú, ú, úl

óhræais delian súl

Ilringsól, kom og lijáipa þú,

hjer jeg annars kafna nú.

Ú, ú, úl

óhrœsis .dellaa sú I

ÖLVÍSA.

Jtig var bedin ad gjiira drylckjuvii'i undir la'jinit;

Komj minn Rakkus^ kom, min uunna!

Kœmi Bakkus, kæmi nunna,

kœmi harpa' og skemmti dreng,

sypi' eg ölsins syala brunna,

svanua kyssli* og ijeki' á streng

;

gleöi sólin hýr í heiði
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Iieita&t mundi sKína þé,

mjer og allar lífsins leiðir

Ijellar fionast jörðu á.

KAFFILOF.

Kafn hált skal hrósið veitt

hoims um áttir kunnar
;

þaö hefur máítug rjett til reitt

ríklund nátlúrunnar.

lírcinsar blóðið, hiia Ijœr,

hroU frá þjóöum tekur,

svalar móðum, svita' lU Biœr,

sálir hljóöar vekur.

Eyðir doöa, aflar mörs;

ci hef jcg skoðun ranga —
mörgum boöar fylling fjöre,

faírir roöa' á vanga.

lírindir leti, heröir kapp

;

hvað mun betur þakkað?

Kafíi mel jeg mesla happ,

meðau gct það smakkað.
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STÖLKULÝSINHG.

M<iditr had mig nd hjsa kotiuvfni hinn,

Kvcða Ijóð nm reflaríst

reynr eg einu sinni

;

hlýði þjóð, sem hefur lyst,

hjer skal fljóði lýsa fyrst

Armbaugs do'Iík, sem dyggJum ann,

(lökkt ber höfuðreifi,

breiðíi lolcka' að belti kaníi,

býður þokka ágœtan,

Orma vallar veíjah ber

varir orur ncttar;

hefur stall und hökn sjcr,

hnöttólt, mjallhvít sem að er.

Ljósan farfa andlits á,

einkar hýr i bragði;

hofur djarfan svip að sjá

svæöis karfa loga goá.

Rjóð að sj'á er sílki :gná;

fiívait nefið beina;

eauishá og hrein á brá,

hefiir smáu augun blá.

Japa hreiðurs hrundin svinn,

liá og líka jprekin,
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vel uni beiður Iiiröír siua

heröabreiö o^í ílatvaxiu,

Nöðrusljella hefur heið

hveiriug Itjetta brjósta,

niiltisnett og nijuöma breið;

niun i,eg rjetta. leta lei^..

Allt ei niundi miua um stund

niuni upp aö lelja;

guils ber hrundin Ijelta land

og lipurt fundið g4fna. puad.

Minn jeg þannig enda óð;

Vlar Irúa luega.

f etta vaun jeg þekkja njóð,

þaö og sanna niunu IjóO.

Droitins lciöi liana hön,d,

hrindi neyö og kvíða

;

allt að dcyð um lög og lónd

láuið breiðist hrings aö strOnd

!

ORT FYRIR SAMA MANN.

Silfurspennu hjá þjer heið,

hjarlaö kenni' í' Bkorðura

;

pauka' eg renni' á þína lei5

;

paö er eoa sem. foröum.
.
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Frani með slraum {)<j Cjóli hj

forlög naumast banna

þú í draumi' að diliir mjer,

dyggðug sauma nanua!

Vonin blíð og bænin hlý

heii nær kvíöa' aö h'na,

að viÖ síðar sambúð í

sjáumst, fríða vina!

Feginn þann jeg fögnuð tekj

friðar kanna vcgi;

tungur mannaj forlug frek

fá það baunað eigí.

Mín til reiðu* er bæniQ bh'ð:

böls þjer eyðist stundin,

i líQ, deyð og dómsins líð

Drottins leiði mundin!

Meðan hræra má jeg önd,

mergð þó sœri nauða,

mjer, bin skæra skykkjuströnd

skaltu kær tii dauða.

FURÐUVERKIÐ;
^amahVÍaiHr um barnahút

Sugð cr viða saga merk,
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sunnarlcga' á hneUi

hefur lyða höndin slerk

hcimsins smíðað furðuvcrk,

Nœrri haldinn heilagur

hnattar þar af búumj

rausn niargfaldri reifaður

rikli' einvaldur konungun

Reisa sá nam turn um torg,

til sem mændi skýja;

flaggslöng há úr Freyju sorg

friöri á var helluborg,

Silkilröfum veifað var

vinda yíir hönum

;

£ázt gullstöfum saumuð þar

sagan göfug kongsætlar.

ÖIl stiSrmerki af ættfeðgum

upp þar voru rituð;

hreystiverk úr hólmgöngum

hljómuðu' í fiterkum kveðlingum.

Upp voru fest til unðrunar

andlits iíkí þeirra;

beínisins mestu höfðingjar

beyröi' eg fleslir vœru þar.

Asýnd IJek sem Absalons

í augura hverrar meyjar;

1
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hreysti' og þrekið hans Samsons,

háa spekin Salómons.

Sagan stíluð stóð svo ný

stóru' og gullnu lelri;

lesið skýlaiist það var því

þriggja mílna fjarlægð í.

SPÁ.

Hjer jeg náði heyra pilt

haga þaonig orðum:

Geröi þráða geð með stilit

get jeg bráðum til mín villt.

Sú er meður bjarta brún

bríkin eöalstelna.

Æ, mig gleður geðs um tún,

getur skeð að komi bún.

Henni lengi unni eg^

ei þó mengi viti

;

helzt aö þrengir hörmung treg,

hún ef gcngur annan veg.

En raig grunar eins og vil —
ei jeg kvíði neinu —
að hún muni mín þó til,

mararfuna vænsta bil.
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» Uúa vill míno,^st eílaust 4

okkar heitia l'orou;
.

mörkia tvinna man jeg þá

á. loíöar kinnar lóXa. brá.
,

SJí;)F£IIÐIN,

P. F. E, sigUi i ^itfœrii, vcdri^^ Eollá ad

Bordeyi-i,,

Fært er eí á ílóðamar

fram um vegi skervallar,

upp sig teýgjá alvolar

Ægis meyiar síðbrvndar.

' Brúníim "bleyp.a bráðreiöar,

björniníi keipa^ stórskprnar,

tióta* að 'gíeypá 'iiárðlyn'dar,

bafa greipar út spenntar.

Sje jeg stýri selt fyrir;

sörva týnim veitist byr;

aldan knýr "þó eins og fyr

unnar dýrib várla kyr.

Kári andar yfir höf,

út þenjandi siglu tröf;

ekki* er branda týrum töf,

tekur banda jórinn köf.

7
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Yfir iöndin löngunnar

lægis öndin vel skeiðar,

syngja bönd, en seglrárnar

svigna Btöndugt þjakaðar,

Oska nái eg Pjetri,

auðnan háa liðsinni

loga sjávar lárviði;

lendi sá við Borðeyril

UM SAMA.

Kárí anda köldum bijes,

kufl út þandi breiðan trjes;

bar að landi Ijónið bljes;

lenti* í sandi geymir ijes.

NAFN MITT.

Jökull, úður, Ijóma Ijós,

laxabúðar þakið;

er tvískrúðuð akurrót

angur brúði vakið.
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STAKAR VÍSUR.

AiU í h€iinr er eÍD& og skj

undan vinda þotum;

'hikkan við mig leikur í

iitlnm byija slotum.

Stundum, þegar eg er ein, —
«ngan mana það grunar —
o'naf ejónar himni hreia

hvarma £kúria brunar.

Jeg Yið aldrei yndi bý,

andinn sjaldan kátur;

margt og valda mætti þvíj

minn er kaldur hlátur.

Eg er að grunda' á ýmsa lund

angurstundu langa,

hugsua bundín meður muud

mínum undir vanga.

Rjena gæði, rauna farg

rekst að klæða iínu.

Ó, að stæði' eg eins og bjarg

i vandræði mínu 1

Hjartað stynur, hugur minn

helzt í skyn það gefur;

böl á dynur, biiknar kinn,

brugðizt vinur hefur.



GRItLUB,

Forlaga alda íleygir 'mjer

fram á kalda mæðu sker;

hjaxlað sjaldan heilbrigt er,

helzt þ.Yi yalda jneGuirner.

-liláll mjer reynisí heimurinD,

harmi leynir sefi minti;

hjá þjerieinura huggua fipn,

huldríi meina græðarinn!

Eru 'vegir vandfarner,

verölil eigi dillar mjer;

en -jeg vii þreyja þolgóð hjer,

þó að deyja kærast er.

Deíd jeg götur hófs mjóar,

háli er flötur lukkunuar

:

þegar í ipotum raunimar,

ramt mun að sötra dreggjarnar.

ÓLUND.

..Jlugar þrenging hjartað ber,

harmar löngum beygja;

en hvað geqgur móti mjer

mon eg öngum segja.



Gleðiföng ei gefast mjer;

geð má lengi beygja,

Mín sú löngun eina er,

að jeg fengr að deyja.

UM AKUREYJAR.

Meðan þreyir í mjer önd

og. lífs vegir duga,

Akureyja' að líta lönd

lífgar feginn huga.

far. nam ganga' í greipar flest

gleði' um langar Uðir;

fyrir ranga meining mest

mætti' eg angri' um síðif..-

VIÐ ÝMS TÆKIFÆRL

Jeg má sannast optast und

örlaganna by^ði^j

finn jeg svanna lúrar lund

leLðindanna mörg ein stuud-

Mjer er orðið lífið leitt,
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lcngur vil ei hjara;

fyrir tíð, sem eg hef eytl,

æðstan lofa hara.

Tíðum þó jeg þiggi sneyp, —
það er nógu skritið —
mun jeg róa minn vlð keip;

mjer er óalítið.

Dropinn holar harðan stein;

hvöss vindgola sveigir grein

;

eliina þolir ekkert bein;

opt viil hvolast blæja hrcin.

Lítil sæla h'fs er ról,

langsöm kæla þreytir;

ekkert hæli' og ekkert skjól,

ama svœla byrgir sói.

líeran vang hin vœna sól

verradi langa tíma;

fauk nú þangaö fönn i skjól,

frostagangi hagann kól.

JEG VAR SPURÐ HVERNIG MJER LIÐI.

Mína' ef sjá vilt hagi hjer,

hryggða' er á slær skugga,
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hafðu þá í huga þjcr

hrakið strá á glugg£»»

Um er hjalað, hví eg þá

hýma skal á íoldu,

ónýtt, kalið ýlustrá

eitt í svalrl moldu.

En þess gætum, stendur strá

og strax upp rætist varla,

því daga' og nætur dögg þar

Drottínn lætur falla.

-

N —

SUÐURLANDIÐ.

Æskuvöll þar vissi* eg minn

vatns- hjá -föllum svölura,

heiisar öUum hugurinn,

hálsum, fjöllum, dölum.

TIL VIGDÍSAR.

Freðin óðar eru lönd;

eg þann gróður þrái,

Dísa góða hægri hönd

hörpu Ijóða slái.



I>ín mtín liljóirta hafpati vond,

Hárs et lómar kvaka,

mín og Oma akurlönd

aptur blóma taka.

GAMANVÍSUR.

drengur keniÍdi nll fyrir gamla konu\ Tiún sagSist

sakna hétiis tneS iárum^ þegaV kann fór,

Til þín hugsa' eg tryggöa' vinurl tættiist lúrinn;

hjarlað mitt í hljóði stynurj hrynja tárin,

þegar röðull renna tekur rjett í æginn,

sáran bjá mjer söknUð vekur sjerhvern dagina.

Brúna sólif vöna' eg varmar viður sjáinn

kvölds í geisla kasti hjarma' á kulaijð stráin.

UM MANN, SEM KVÁD
vid kamla.

f hamförura <jndin mín

ung yii gjörir jafuast fljóðin.

Sætt á vörum syngur þín'-

sálin fjörug ástarJjóðJn.

Von í barmi byltir sjer, —
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burtu harma þeytir skýjum —
að jeg bjarma voga ver

veíja.armi fái biýjum.

pA skaí leggja hönd um háls;

hjörtun beggja okkar titra;

bUtí á segginn svanninn frjáls

sjónar neggið lætur glitra.

LAUSAR VfSUR.

Fram með straumi forlaganna

fíýt Jeg eins og iblað;

heims í glaumi' er hylli manna

hverful, sje jeg það.

. Daki handar mætir mær;

mig skal grand eí furða;

kólnar andinn vina vœr,

vex þegjandi snurða.

'

'
'

Löngum Fama* Jeikur grátl,

lymsk af kyni þræia;

eptir hana bakið blátt

ber jeg og rifna hæla.

1} Or£Bt;ýrs (óhrúburs) gyíija
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SKJÁGLUGGINN.

Lýsir táli hugmynd há,

hvergi strjálar skímu

skugga* af sálar svörtum skjá

salina málar framan á.

SVARTBAKUR OG ÆÐARKOLLA.

Svíða' og blæða sárin þín

svartbaks undan hrammi;

ver þó bæði börnin sín

blessuð æðarkollan mín.

MAÐUR MEÐ HLJOÐFÆRI.

Hátt er sló á hljóöfærin

hila sjóar meiður,

assa dó, en æðurin

upp sig dró í hreiður.

KVEÐIÐ VIÐ STIJLKU.

Einatt syngur ástarljóð

ofur sling í rómnum^



I
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kvenndið hringa kærnni bjóð

klappaði fingurgómDum.'

m PILT OG STÚLKU.

Liggur á grænuin liljudúk

lyndiskæni svanninn;

augun mæna ástasjúk

upp á væna mannínn.

Opt þarf finna elskhugann

ekran linna geyma;

verð jeg kynna viðburð t»ann

vinu minni heima.

Sólir hvarma blíðu bjarma breiða' á manninn;

skúrir harma þerrast þanninn;

þýða arma hefur svanninn.

LYNGORMARNIR.

Lyngormarnir langar trjónur löngum leygja,

eldi bæði* og eitri spúa;

ei mun hjá þeim gott að búa.
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STAKA.

Um það þorum yrkja sief:

anda sporin hvetur

sá, sem borar nögl í nef

og nasa horinn jetur.

HEIMSLYSTA. YÍSA.

Fara' á skíðum styttir stund,

stúlku fríöa spenna mund,

sigla' um víöi húna hund,

, heati ríða ^ljetta grund.

SJÓMENNIRNIR.

Láta skeiða lægis örn, —
löðrið hvergi sefur;

Jónas, Grímur, Bent og Björn

Benzi, langi nefur.

Fijóti skeið til Flateyjar

fram um engi þöngla,

hátt er freyða hafmeyjai;,

hjól og strengir söngla.
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UM tÖMlA.

Snjóar hylja grjót og gruDd,

;grjmm er kylja nú úm stund,

isa þiijur þekja sund,

^þorra .byljir ýfa lund.

Núna sjaldan innde&l «r

æíin falda línum;

.pqm kaldaii koss ifrá sjer'

kinnum valdi mínum.

VINUIUNN.
- —

Kulda hrollian tireint jeg missi
j

íhressing oUa þetta má
;

vininn holla kært jeg kyssi,

kafíibolli heitir sá.

J. Jö. s.

Ganjli. Jqp .raeð .giklinni

^gengur þarna lotinn;

vpgur dyggð á vikUnni,

varði' hann hryggjarbrolinn.
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JÓN TIL UNNUSTUNNAR.

|>eim ei jeg ann,

ást þinni' er stolið hefur;

hata jeg hann,

höndum sem um þig vefur;

en kannske hann hengí þig heiUin góð míul

Hvað ætli þá verði' úr mjer?

œ, hjartað mitt bráðnar af blíðu til þín,

beiskara' en súrasta smjer.

UM SJÁLFA MIG.

Mjer er ekki mæðan huld,

margt þó yrki' eg stefið;

illa' er goldin skáldi skuid,

skuli það vanta í neílð.

VOFAN.

Ljúktu' upp fyrir linda spön;,

löngu sem er orðin köld;

hingað fundið hef jeg |göng,

hittir þú mig seint i kvuld.



111

OFFUR TIL BYRS.

Svo að ýíist aldan stór

og við fáum leiði,

eigðu' hann Sæmund, Ásaþór

ekki* er hann um lendar mjór.

Nú er fenginn bezti byr,

búðu þig snúðugt, Mundi!

oíFri sínu eptir spyr

Ásaþór og sltur kyr.

STÖKUR UM STÚLKU.

Hefur á vörum hjartað bert,

hræsna gjörir voga;

lyga ör, í eitri hert,

af fer snörum boga.

|>ú ert spanga hlynum hjá

heizt í gangí lipur

;

þínum vanga utan á

úlfgrár hangir svipur.

UM SÖMU STÚLKU.

Eru fríir S og G,
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allir nýjii: skrafa;

hjarta rjjan -eflaust E

ætlar ;því að hafa/

BÓN' UÍM NÆPU.

Jeg tel hæpið, heiilin góð I

hjerna að jeg tórí;

sit jeg gnæp og laga Ijóð,

langar' í næpu bauga slóð.

Fár eg hana, heiUin góð I

hygg eg bapa fjœrri

þundar svanur þylji ^ljóð;

þ4 ^dvana' ei fæðist jdð.

LEYNDARMÁLIÐ.

Enginn vita af þvl má,

opt fær tíita 'af Jóni

íingra þvita fögur gná;'
'

fölnar litur kinnum ú»

-SÍMON DALASKÁLD.

Fer um landið lúðurhljómur
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af Ijóða gandrcið Símonar
j

&ílörrancli áslar ómur .

ærir banda lirundirnar.

UÓK M. E. s. UM JÓnANNESAR GUÐSPJALL.

Lesa' ef vilt þú alveg af

efnið bólíar hjeðan,

trauslan þinn um trúarslaf

taktu fast á meðan.

|)á er á enda þetta mál

þcini frá trúar níði.

Mun á Drottins metaskál

melið allt um síðir.

Hefurðu' ekki örvilnazt,

eins og bókin vildi?

hefurðu staðið hraust og fast,

lialdiö trúar skildi?

GOTT OG ILLT.

Ekki glolta áltu við

eða spott að gera

;

hjer ber volt að höfðings sið,

hjer er gott að vera.
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Hjer er yndi, bjer er lán;

hjer en\ synda slóðir,

hjer er í skyndi heilla rán,

hjer eru bliudar þjóðir.

Bjer er bundið glaðvært geð,

gæfu' er sundruð skikkja,

hjer er undiiiiyggja með,

bjer er sundurþykkja,

Hjer er bæði heiU og kalt

húsið gæða ríka;

hjer ástæður hefur allt,

hjer er mœða líka.

Hjer er leitun eining á

eptir þreytu langa;

hjer víst breylast hagur má,

hjer er eiturslanga.

ELDIVIÐARSPÍTA.

J)ú ert ekki þægilig,

þú ert eins og tíðin;

kalla' eg hún ei kæti mig,

kaldlynd bæöi* og stríðin.

Hún er fremur súr en sœt,

sem jeg hl;ýt á kenna.



115

Eg um síðir undan læt;

eldurinn þig skal brenna.

Tíðin kemur síðar sú, —
fije jeg opt þann máta —
eg verð mold, en aska þú;

ekki' er stórt að láta.

Munur samt á okkur er,

en þótt fari svona:

er mjer leyft, en aldrei þjer

uppreisnar að vona.

ELLIN.

Eru svellin heimsins hál,

hart oss fella gera;

þvílíkt hreliir þreytta sál.

fuugí er elli' að bera.

Opt um blóma seskunnar

eyðir skjóma rausar;

lapast rómur, tennurnar

titra' i gómi lausar.

Yerður gleði' að volæði,

valla geðið kætir;

lölur með sjer teljandi

táruní beð sinn vætir,

8
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Ei eru logín ósköpín

um cUiboginny gráan,

kinnasoginn, karlfuglinn

;

kviHa ílogiii })já hana,

Uallur reikar seggur sá,

Bárum lcikinn meinum;

íætur skeika', hann skelfur pú

skakkur á veikum beinum.

Kveður auði svipt frá sjer,

sífeld nauöin þjaki;

yndissnauður óska fer

að sig dauðinn taki.

Linasl þrótLurj brátt að beim

banasótt viil þoka

;

síöan ótt hann sœkir heim

svipvrð dóllir Loka.

ERFILJÓÐ.

Kvcdin i knldatid.

ÖU Yisna blóm í vœnum lundi,

velrinum þegar yfir slær;

einnig því likust æfin mundi,

oss þegar dauðinn gengur nær.

Kollárfólk hlaut að kenna' á því

kuldiun því helju steypti u
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Margur nú grætur Guðmund dúínn

grafinn hann djnpt í foldu er.

Dirfist jeg yfir dauðan náinu

dálitla minning setja lijer:

Söngvari góönr, síglaður,

sagður hinn bezti raddmaður,

Ó, hvað sárt gráta yngissveinar

j'fir dáinnar legurann,

siðugrar einnar sllki reinar,

sem að úr kulda deyja vann.

Sigríður hjet og söng mjög vel,

sanit hana burtu leiddi hel.

Hjcr liggja* í moldar hvílu grafin

hold og bein jómfri'i Solveigar;

sálin til æðra heims er hafin.

Ilöldar finna til saknaðar;

kuldinn því henni bana bjó,

bh'ð og gamansöm var hún þó.

Iljer er og Jón í hauðiir lálínn,

hann var hinn mesti bcrserkur;

mörg því nú situr mærin grátin;

maðurinn þótti sjelegur.

Hann Ijext svo vel til fljóða fær,

fjórar þó heföi misstar tœr.

Iljer undír liggur heiöurskvinna, —
hana því margur tregar nú —
Jóhanna' er kunni vel að vinna;
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var J)ó tannlílil orðin sú.

Hugprúð á kvöldinj hetjuleff

liljóp í myrkrinu langan veg.

Stynja af gráti Slaðhreppingar,

sturlaðir hjer við dánarbeð;

helja af grimmleik gjörði þvinga

göfuga jómfrú kulda með.

Jóhanna Kristín, kurteis, vœn,

kunni þó enga rjetta bæn.

Hjer hggur Gunnar hauðri fólginn

hann úr niöurgarng' deyja rjeð,

Unnusta hans af harmi bólgin

húkir Dú viö hiiís dána beð;

allt þar til biðii annan fær

óhuggandi sú verður mær.

Hjer liggur jómfrú Júh'ana,

jörðuð und háum bautastein.

Sje jeg aö fáir syrgja hana,

samt muuu hennar rotna bein.

Myrkfælin, köld og matheil var,

inyndaði vísur leirburðar.

Hjer geta fróðir lesið lýðir

letrið, sem forðum skrifað var,

meðan að legsteinn leiðin prýðir

lofsverðri þjóð tíl minningar.

Lœt jeg svo falla Ijóða kUð,

lengi sem skyldi haldast við.
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LÍFSLEIÐI,

Einstök ekki' er bára,

önnur rís þá strax;

þó jeg leiti lags,

bágt er að bindast tára.

Um þó ei jeg ræði,

ýmislegt fær beygt.

Viðkvæmt hjarta' er veikt;

þrýtur þolinmæði.

Við engan er að kvarta

utan þann, sem bezt

bætir bölið mest

og sjer hið sœrða hjarta.

nann veit, hve jeg kvíði

hverri einni stund;

en meðan hann sparar sprund,

styrkir hann mig í stríði.'

• OPT ER í HOLTÍ HEYRANDI NÆR.

Hjer í Ijóðum herma gkal, —
hafl þjóð af gaman I

heyrði' eg tróðu tvinna' og hal

tala' í hljóði saman,
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Hann vi5 mundi hjala sprund:

hugurinn stundi' í leynum —
Ertu' ei bundin, blíö í lund,

brandaþundi neinum?

Náði ræða nú í bráð

nettust gæðadrósin:

Ógipt bæðiVog engum háð

enn er klœða rósin.

Svipt af mjer varð sorgar bjiíp,

fivaraði grjerinn vopna;

einni bjer mitt bjartans djúp

hlýt jeg þjer að opno.

Mitt erindi' er þá við þig, —
þess jeg yndis leita —
að þú bindir ást við míg;

er því synd að ncita.

Mælti: þelíki' eg manninn ei,

móins stekkja tróöan;

en á rekk í þakkar þey*

þokka fjekk jeg góðan.

Ei má handar bita strönd

hjónabandi fiika;

fleygic bandaM í fööurhönd

fel jeg vandann slíka.

•) fakkar þeyr, trollkoaa viudur = hugur.



Haun við Ivinna hjalar ríst:

Ilug jeg finn til langa

vilja þinn að vita fyrst,

vel ef kynni' að ganga.

<5, þjer, gnáin hringa, hjá

hjartað ávalt preyir;

mest jeg þrái það að fa,
-

þú að já til segir,

Vöngum blóðið byUist í,

briiður stóð í svíma;

varð nú hljóð og þcgir því

þá um góðau tíma.

{>essa brjóta þögn jeg skal,

því næst snót nam inna;

eg læt njóta ungan hal

astarhóta minna.

Tryggðagæða bindum bönd,

burinn klæða glaður,

Mitt skalt bæði hjarta' og hönd

hljóta' í næði, maöur!

Feginn rjettl henni höud,

haudar kletta viður,

og í fíjettuð faðmlagsböud

fjellu' og settust nlður.

Ilvergl tvist þau tæmdu bráífc

tryggða lystugt minni,



122

ástar kyslust kossi dáti,

kannske' í fyrsta sinni.

Sanian rekkiir baugs og bil

bliðu hlekki reyra.

Svona gekk nú sagan til;

svo er ekki meira.
'

UM J. H. s.

að aldan æsi són,

ára tjaldur skeiðar.

Hraustur aldrei hræðist Jóa

hauðrið kalda reyðar.

DUGGUVÍSUR.

Sem á vordag glaðheims glóð

gullna boga lætur sk/na,

er í blóma ung og rjóð -

ísabella Viihelmína.

Hvarma Ijósin loga skær,

lýðír hrósa þeirra prýði;

gœfurósa runnur grær

röðul ósa krirjg um hliði.
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Kœnn við boga kúpídó

líann að toga streng og spenna,

en sjer vogar aldrei þó

ástarlogum Iiana' að.brenna.

fó hana beiti örvum

eldleg skeyti hans ei duga;

því hún heita heilög má,

hana veit ei ncitt að buga.

En ef hún kann að umskapast,

elda hrannar fögur dokkin

og hjarta' að manni hneigja fast,

hljóð mun annað koma* í strokkinn.

INDÍANA.

J>fn munu fögur œfiárin,

Indíana, fljóða blóml

verða' að guiii gleðiíárin;

geymdu* í minni þann spádóm.

Kvistir branda, kann að henda,

kyrja' að vanda "ástarróm

og sín þjer andvörp ávall senda,

alskínanda meyja blóml

En af því nei til ástarhóta

ansar freyjan guðvefjar,



124

piUar sveija* og sífelt blóta

sínum degi fœðingar.

GRÁNA VÍSUR,

fljer jeg standa hngði kjur;

horfði á branda meiði,

greitt um land er Guðmundur

gotanu þandi* á skeiöi.

Höggin greiðir hörðum ^mcl,

hófum meiðir frónið;

er á skeiði vanið vcl

valið reiðar Ijónið.

Búkinn teygði mjelamarj

makkan svcigði fríða,

sterkar beygði stengurnar,

steinum fleygði víöa.

Lundinn skíða' á bakí bar

brált um hiíðarvega;

jórinn fríði vnkur var,

vaxinn prýðilega.

Heppinn, frægur, fótlipur

fjörs um dægur er hann,

keppion, þsegur, þolgóður,

jþróUina nœgau ber hana.
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Getur Llalíkur borið mann;

blíöur sprakki á hann,

mœt Prestbakka madainaD,

mjela rakka gráan.

fótt bjóöi mengi bauga nú

bráins engið næga,

fær þó enginn henni bjá

lieslina lengi fræga.

Hygg jeg meli öldin öll

undir setri mána,

hún ei geti hófalröU

blotiö betra' en Grána.

fornalundur, það jeg sje,

þófahuudinn letur;

Gráni undir Guðmunde

ganga niundi betur.

rÖDDU VÍSUR.

Fjör og annað fallvalt er,

fiestir þannig skrafa;

allt, er mauna augað sjer,

enda kann að hafa.

Minnast Ivðir mæddii' á

meiniö stríöa'j er hendi

;
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soðulgríði fallna frá,

fyrri tíð er kcnndi.

Snerti elli faxa flagð, —
flest sú kelling níðir;

Padda að velli við það bragö

í valiun fjell um síöir.

Fegurð bar í blóma BnjöU; -

brag jeg þar að lokkil

nafnfræg var sín árin öll

í reiðmara flokki,

Rann með hita ránar bör,

rauð á litinn hára,

h'kt og þyti elding ðr,

yfir fitjar smára.

Fim nam þjóta frónið um,

,fann ei hót lil niæöi.
,

spyrnti grjóir úr götunum,

gjörði róta svæði.

Fór með halinn hvergi treg,

hlaup að ala þráði

beizlasvalan burðaleg;

á búk sívalan gijáði.

Á bóga faxið falla vann;

freyjan axa þótíi
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fallega vaxin, fold þá rann

fyrirlaHs nieð þrótti,

pyi f keyri þegnum hjá

þeygi heyra nennti;

skvetti leir í loptið þá,

h'ka eyrun spennti,

Sjer að ósti sveigði munn,

s^'ndist þjósti stýra;

upp við brjóst á randa runn

reisti gjóstugt svíra.

Beizla fálan skauzt á skeið;

skatnar strjálast sáu

gneista bál, svo birti leið;

buldi' i stáli gráu.

Teygði böAdin beizlis fra

bragna hönd að svæðí;

nasir þöndust þá út á

þófa önd af brœði.

Stöðugt óð um laxa lá,

lofstýr góðan þáði;

brekinn móðu blái á

brjóstum sjóða náði.

Fljót á sundi' og fjörug var,

frá Ijet hrundið boðura,
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rjell sem liundur ranga snar

rynni undir voðum.

Segir brjóluf frægur íleinSj

íreys á snót sig gruni

íararslijótu' aö annau eias

aldrei hljóta muui,

Leiri blandast h'kamian,

í lopt nam andiun snúa;

mun þó' standa minningin

meðal landsins biia.

Endar fljóðið eptir hræ

erfiljóö, sem hirði

Pjetur fróður, bóndi' í Dæ,

og brag til. góða \irði.

Ellin. há þó hrfni á

hlyni bráins landa,

gæfan nái bolia bjá

lionum úvalt standa.

GÁTCR.

Hverjir eru seggir Iveir,

þeir er saman búa

með augu tvö,

ea eilt nef báðir?
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A þcim er gleði

augljós blcltur.

Innífli þeirra

eru ekru blómi

og sœfar innbúa

svitadropar.

Eina snót Jeg áðan sá,

er sú' næsta fögur;

hún kann mörgum hressing Ijá,

hjer af ganga sðgur.

Munnvíð er, ef mat skal fáj

'

*
.: mikill liður nefi á;

'''^

. viIlMÍpt sitja vila hjá,

verður hún þá stúudum blá;' •

'en fœða jiennar foldar héitír lögur.

Bar jeg um braut

bróður og systur

sem voru komía

'sittiat.hvorum; •

hún sat á sl()ItJ=inío:í \ .1

haglega gjörvum,-

eh í honum fólginu: -fí

fagurlima eyðirp -

Ein á konan syni sjö .

samt eíns margar dætur'; , /i

þó eru börnin bara tvö,

brúka* ei hönd nje feetur.



Hann er úr málrnl,

hefur álmur smáar;

meður sálma' og eögurnar

sínar skálmar göturnar.

, . ^

I
. , .

. .

Silfrið á bakí jeg ber,

bjartur, en háll jeg" er;

fi^ni' eg Jjer sjálfan þig,

ejáirðu frOTau íimig,

7.

Efstur raun jeg á allra brjósti,

en niiðja min €r fiem mtmdangshóf.

fótur minn er fram undan dyrum.

Vini mína vil jeg opt tæla

og geld þeim beiskju tyrir blíðukoss,

það er að segja.íþegar jeg er fullur.

j :;;d niu íiyi.

'i'' fi A... fw^:
j

1 M ^ M ' - ' J . í ,

RÁÐNINGi A GÁTDNDM.
Ljós í kolulampa.

. Eafflkanna.

Kaffikannn úr eir, eldker, járnkelill.

Yikan — dagur og |nólt.

. Stálpenni.

. Spegill. :

• Brennivínsstanp.
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Lausar vísur ,

Skjágluggina

SvarLbakur og œðarkoUa
Maöur með hljóðfíj^ri

Kveðiö víð slúlku ,

Um pilt og sLúlku t
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Lyngormarnir
Staka .

Heimslysta.vísa -i

Sjómennirnir

Úm þorra .

Vinurinn » . a»

Jóa til unnustunnar
Um sjálfa mig ..

Vofan.

Ofl'ur lil byrs ..

Stökur um stúlku

Um sömu stúlktt

Bón um næpu .

.

Léyndarmáliö .

Símon Dalaskáld

Bók M. E. s. um Jóhannesar Guðspjall

Gott og illt

Eldiviðarspíta

Ellin

Erfiljóð ..

Lífsleiði

Opt er í holti heyrandi nær
Um J. H.. s,

Dugguvísur
Indíaaa . .

Grána vfsur

Pöddu vísur

Gátiir

Ráöning gálanna
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